SUPPLEMENT
Reconstructiekostenverzekering
(VBR 2021-01)

In aanvulling op de Voorwaarden Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven (VBB 2021-01) geldt het
volgende.

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
1.1 Administratieve organisatie
Gegevens op informatiedragers zoals archiefstukken, bestanden, kaarten, tekeningen e.d., alsmede banden,
films, platen, schijven en alle andere hulpmiddelen waarop gegevens kunnen worden vastgelegd.
1.2 Reconstructie
Het opnieuw verkrijgen, samenstellen, ordenen of op informatiedragers overbrengen van gegevens, teneinde de
normale uitoefening respectievelijk de voortgang van het bedrijf te waarborgen.
1.3 Reconstructiekosten
Alle noodzakelijke kosten, die in verband met de reconstructie van de administratieve organisatie worden
gemaakt zoals:
• de huur van tijdelijk in gebruik te nemen gebouwen of ruimten en inrichting daarvan, alsmede de in
verband hiermede opgelegde belastingen;
• de huur van kantoormachines en -apparatuur;
• de kosten van het overbrengen van meubilair, boeken, materiaal e.d. van de oude naar de tijdelijk in
gebruik genomen gebouwen of ruimten en terug;
• de lonen voor tijdelijk aangetrokken personeel respectievelijk het extra loon voor eigen personeel, dat de
reconstructie uitvoert;
• de extra kosten voor verlichting, verwarming, water, telefoon en schrijfbehoeften;
• de extra kosten voor het verzamelen van verloren gegane gegevens als documenten en plannen
alsmede de extra kosten in verband met het inwinnen van informatie, reiskosten, extra porti, enz.

Artikel 2 Omschrijving van de dekking
De verzekering dekt reconstructiekosten die rechtstreeks voortvloeien uit bedrijfsstilstand of stoornis direct en
uitsluitend veroorzaakt door materiële schade zoals nader omschreven in de algemene voorwaarden, aan het
gebouw en/of de inventaris en de goederen daarin.

Artikel 3 Schadevergoeding
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De verzekeraar is verplicht de gedurende de uitkeringstermijn gemaakte reconstructiekosten te
vergoeden, onder voorbehoud dat:
o geen kosten worden gemaakt dan in overleg met en na goedkeuring door de verzekeraar;
o indien verzekerde in staat is zijn vroegere gebouwen weer te betrekken vóór de afloop van de
duur van de tijdelijk in gebruik genomen gebouwen of ruimten, hij al het mogelijke zal doen deze
laatste te verhuren; het uit hoofde daarvan ontvangen bedrag zal in mindering komen van de
eventueel door de verzekeraar betaalde of verschuldigde vergoeding;
o de eventueel uitgespaarde kosten in mindering komen van de schadevergoeding.
De verzekerde heeft het recht de inrichting van de administratieve organisatie te wijzigen voor zover dit
geen extra kosten met zich meebrengt.
De schadevergoeding wordt uitgekeerd naarmate de reconstructiekosten optreden, tenzij een uitkering in
één bedrag is overeengekomen.
De verplichting van de verzekeraar tot schadevergoeding geldt tot ten hoogste het verzekerde bedrag.
Indien de verzekeraar meent dat hij niet tot vergoeding van de schade en kosten verplicht is, deelt hij dat
zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de verzekerde mede.
Indien naast deze polis een bedrijfsschadeverzekering is gesloten, zijn de eventueel daarop tot uitkering
komende extra kosten niet op deze polis gedekt.
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Artikel 4 Back-up procedure
U dient een back-up procedure te onderhouden, waardoor reserve kopieën van programmatuur en
gegevensbestanden beschikbaar zijn. De volledige back-up van de data dient niet ouder te zijn dan één week.
Er dient controle op de goede leesbaarheid en bruikbaarheid uitgevoerd te worden. De back-up informatiedragers
dienen op een verantwoorde wijze en op een verantwoorde plaats te worden opgeborgen, zoals één generatie in
een datasafe buiten de computerruimte en de andere generatie in een ander gebouw. Als bij schade blijkt dat
deze procedure niet wordt nageleefd, valt de schade die hierdoor ontstaat niet onder deze verzekering.
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