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ARTIKEL I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
In bet kador van deze vorzokering wordt versfaan onder:
Verzekoringnomer degone op wiens naam het vorzokoringncortificast is genteld;
Apparatuur in hot verzokeringscortificaat vorrnoldo computerapparatuor met daarbij

behoronde genpocificeerdo randapparatuur, mis on voorzovor begrepon in
do in het vorzokoringacortiticoat gonoomdo aanschatprijn:
Actua Assurantihn B.V. to Rottordam, in hoar hoodanighoid als
asaurantiotuasonporsoon;
Acfua Assuradouron B.V. to Rottordam, in hoar hoodanighoid van
govolmachtigdo van Acfsa Schodovorzokering NV;
dealer, levorancior of fabrikant die do apparotuur hooft golovord en als
zodanig in Set cortificoat is gonoomd.

ARTIKEL 2. OMVANG VAN DE VERZEKERING
Do verzekonng vo’goodt. tot ton r.oognto do in hot vorzokoringscortificaat gonoomdo aanschafpria.
a Do schade die aan do apparatuur ontafaat ala govoig van eon ontwerp-, conatructio-, rnatorlaal

of gioffout, don wff eon bowork:nga- of montagofout goniaakf door do fabrikant van do apparatuur
Doze dokking goldt uitaluitond voor apparatuur wolko ton tijdo van hot aangaan von do
norzokoring nioow is aangoschaft on goat oorat in aonvluifond op reap. ra afloop van do door
do fabrikonf, imporfour of lovorancior vorloondo garantie die goacht wordt minimaal 12 maandon
van kracht to zijn. Doze verzokoring goachiodf met nadrukkolijko torzijdostelling van hot
bopaaldo in artikol 951 NBW;

b do achado die aan do opparatour ontotoat ala govoig van brand, ooplosio, diofstal, gowotdploging
of onig andor van buifonkomond onhoil.

ARTIKEL 3. UITSLUITtNGEN
Van do vorzokoring ia/zijn uitgoaloton schado oan of vorlios van do apparatour:
a. voroorzaakt door alijtago, corrosio on onig andor goloidolik boded ala natuorlijk govolg van

do gowono working on hot normalo gobruik van do apparataur;
b. bostoando uit do kosfon van nchoonmakon, normoal ondorhoud en afstollen;
C. voroorzaakf door boworking, roparotie on roiniging;
d. noroorzaakf door oxporimonton, opzottolijko ovorbolasfing, abnorwalo boprooning of andor

gobruik dan waarooor do apparatuur boatomd is;
o. ala govolg van handolon of nalaten in stri]d wot do bi1 do apparatuur bohorondo

gobruikaaanwijzingon of ondorhoudsvoorachrifton;
f. tijdons hot in hour of in pond govon of in bruikloon of of son van do opporatuur buiton oigon

bodrijf of inwonondo gozinslodon;
g. die voor vorzokoringnomor, do houdor of do gobruikor von do opparatuor hot booogdo of

zokoro govolg is van zijn handolon of nalaton;
h. als gonolg van vorbeurdvorklaning of inboslagnoming door of op last van onigo ovorhoid;
I. voroorzaakt door of ontvtaan rat gowapo’d conflicr, burgoroorlog. opsrand. binnonlandso

onlunton, oproer on wuitorij. zoafa nader godohnioord in do tokat, wolko door hot Vorbond von
Vorzoko’nars in Nodorland o.d 2 november 1981 for griffo von do Arrondissomontnrochtbank
to Don Haag in godoponoord;

j. voroorzaakt door, optrodondo bij of voortvlooiondo iii afoomkornroactios, onvorschillig boo
ontstaan, aardbovingon, vulkaniacho uitbaratingon, ovorstrowingon of andoro natuurrawpon;

k. son battorijon, accu’s, antonnos, instookbaarton, afstondsbodioningon, opladora, joyaticka,
programmatnur, tasson, draagriomon on andoro aan- on toobohoron wolko door do aard van
hot gobruik normaal oan eon anollo slijtago ondorhovig zijn;

I. son ontorno informatiodragorn, zoalo bandon, films, piston, nchijvon, programmatuor on dorgolijko.

Do koston voor hot roconstrooron van gogovono op informafiodragera blivon ononoons van do
ovoroonkomat uitgoaloton;

m. door roparatios on/of norandoringon uitgovoord door eon slot door Actua orkend (roparafio) bodrijf;
n. bootoando sit krasson, achrawmon of doukon die do normalo gobruiksmogolilkhodon von

do opparafour slot boinvloodon;
0. ols govolg van hot slot in achf nomon van do normalo noorzichtighoid om schado to voorkomon,

woarondor in iodor govol wordt vorsfaan onnorklaarbaar vorlies of vormisaing on hot achtedaton
van apparatuur in eon vervoormiddol. Diofntal nit woningon of andoro gobouwon is uifaluitond
godokt no brook ann do woning of hot gobouw. Indion aprako is van kamor(nor)huur of indies
do woning of hot goboow moerdoro huurdors of gobruikora hoott, dionon aporon van brook
nanmozig to zijn ann do ruimfo die door do norzokoringnomor wordt gobruikt;

p. ala govolg van diofatol ult scholon, clobgoboumon, nportcomploven o.d.;
q. molko onfstnnt fijdonn hot ondors dan ala handbagago vornooron van do opparatuur tijdons hot

roizon met eon oponbanr nomoormiddol, zoals nliogtuig, from, etc.;
ala govolg van diofstal nit rosp. brand in bodrijfogobouwon.

ARTIKEL 4. GELDIGHEIDSGEBIED
Do vorzokoring is van krncht in do goholo worold.

ARTIKEL 5. ABANDONNEMENT
Vorzokoringnomor zal in gonal van schode goon nfafand kunnon doon nan do oppnrntuor ton
behoove non norzokornarn.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERINGNEMER
Vorzokoringnomor is op straffo van vorlios van nIle alt doze vorzokoring voortnlooiondo rochton
norplicht om:
a. In gonol non (droigondo) achodo ann do apparatour nIb normalo mantrogolon to semen for

boporking von do schado;
b. zich to onthoudon non allen dat do bolnngon von vorzokoroara zoo kunnon schodon;
c. Actun d.m.n. oon vollodig ingevold on ondortokond schado-aangiftotormulior zo apoodig

mogolijk in konnia to atollon von eon gobourtonis, woarsif soor norzokoranra eon
schadonorgoodingsplicht zou kunnon ontatonn;

d. dosgomonot hot originolo gorantiobowija, slamedo do originolo aonkoopnofn von do apporatnur
son Act no over to loggon;

o. boschadigdo of to vorvangon ondordolon non do opporatuur boachikbaar to houdon sour Actun
tot no eon ovontuolo norlongdo inapoctio;

f. do nppnrntuur no eon ontatano on godokto achado for ropnrntio oan to biodon bij eon dnnrtoo
door Actun aangowozon bortsif;

g. nIle rodolijkormija to vortangon modomorfting/informatio nan Actun to vorlonon/norstrokkon
noor do bohnndoling van do schndo;

h. bij norklonrbonr sorties, diofotnl, nfdroiging 0 d Actun hiorvan onmiddollilk in konnis to stollon
on - uitorlijk binnon 48 our - nangiho to doon bij do politio tor plnntse. Hot originelo ovomplnnr
van do aangifto diont nan Actua to wordon onorgologd.

ANTI KEL 7. SCHADEREGELING EN SCHADEVERGOEDING
Schadovorgooding nindt nitaluitond in noturn pbnnta nm Acton of eon door hoar nan to wijzon
ondoro pnrtij, tonzij door Actun ondorn mordt boalist, mot uitzondoring von do ononfnool moo
vorzokordo koston mnnrnnn schadoloosstolling nit alnitond knn goachiodon in gold. In gonnl van
boachodiging is do schadovorgooding golijk non do roporntiokoston. tonzij doze moor bodragon
don do moordo van do boachndigdo nppnrntonr In dii lnnfato goval on indion nppnrnt uor toniot
of vorloron gnat, nmndt achodovorgooding pboota door levering van nionmo opparatnur van hot
zolfdo mork on typo of - indies dozo niot moor bonorbnor is - golijkmnardigo npparntuur binnon
hot Iovoringnprogrnmmn van OLE Ondor golijkmnardigo appnrof our mordt norsfaan: apparatnor
van dozolfdo nnrd on noort on mot dozolfdo oigonschnppon sin van hot norloren gegano vorzo
kordo object. Abs woardo non do opporat our goldt do nioowwanrdo op hot moment van schado
van do in hot vorzokoringacortificant vormoldo opporofour mot nb maximum do in hot corfificant
vormoldo nnnachofprijs. Eon oitzondoring op doze rogoling vormf normnlifor roparabolo schndo,
wolko met to horafollon in, omdat DLF goon of onvoldoondo ondordoton op voorrnnd hooh
gohoudon. Schodo in dit kndor vorgoodon ansuradooron in gold tot mnvimonl hot bodrng, dnt
ropnrntio zoo hobbon gokost indion bodooldo ondordolon viol op noorrand zondon zijn gowoost.
Ala vinardo van do nppnrntuor goldt gorokond vnnnf do ingongsdatom van do vorzokoring, do
hiorondor normoldo porcontogos non hot nnnkonpbodrng:
Godorondo hot oorsfo oar: nankoopbodrng,
in hot twoodo nor : 90%
in hot dordo (nor ; 75%
Voor rokoning van vorzokoringnomor komt hot onostoool non toepassing zilndo oigon rinico, do
BTW indion norzokeringnomor do ETW knn norrokonon on do onontuelo moorpnjs. Vorrokoning
non hot ovontoolo obgon dsico, do 87W on do moorprila nindt in boginsol plants door bombing
van vorzokoringnomor non DLF. Voor schado sin govolg von nile in arfikol 2 gonoomdo riaico’n
goldt oon oigon rmsico non € 50,- noor compnfornppnrnfour Vorzokoringnomor hooft hot rocht
door middol von bijbotnling to kiozon voor duordoro npparnfour

ARTIKEL 8. BEGIN, DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING
Do norzokoning nongt non bi) do dnndmorkolijko ovordrachf van do nppnrnfoor por do nnnschnfdntuon
ala vormold in hot voaekoringscodifcnst voor do in hot norzokoringscorffficoat anngogenen dour.
Do norzokoring eindigt por do oinddotom to 12.00 ‘a middngs on noorfs tossontijdn:
a. mndion do npparntuur totnnl norloron gnat of zodanig mordt boschodigd dot horatol oconomisoh

niot moor nornntmoord is met innohtnamo non do snnnrdobopnling volgona nrtikob 7;
b. bi) oigondomsonordrncht van do appnrnt our;
c. indies do norzokoringnomor zijn santo moon- of norblijfpboats binnon Nodorland of hot

gronagobiod nnn Nodort and met BobgiO of Dolt sbond norlioaf.

ARTIKEL 9. WIJZIGING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN
Indion do norzokohng met poriodioko botobing non do promio is gosloton, hobbon sorzokoranrs hot
rocht sour norzokoringon van do soon waartoo doze norzokoring bohoorf do promlo on/of noor
mnnrdon to horzion noon do nog rostorondo tormijn. Vorzokodngnomor mordf van do tussonti)dso
mijziging in konnis goat old en wordt goocht hiormoo in to atommon. tonzij hi) bmnnon 30 dagon
no onfnnngst von do konnisgosing Acton hooh bonicht met do horzioning niot nkkoord to goon.
In dot goval oindigt do norzokoring op do datum mnorop do hornioning in zoo gnnn

ARTIKEL 10. PREMIEBETALING EN RESTITUTIE
Do promiobotaling goschiodt, hof2i) noor do goholo dour non do vorzokoring in eon bodrag,
hotzi) poriodiok, on op do door Acton to bopnbon mi)zo. In gonnl non poriodioko botalingon
normon sIlo poriodioko promios tozamon do promio die door norzokoringnomor vornchuldigd
is. Do prombo, koston on nnnsrnntiobolnating zi)n bi) nooroitbotabing norschobdigd, bi) gobroko
mnnrnnn do norpbichtingon non do norzokornor komon to vornallon mot ingnng vnn do oornto dog
non do torm(n mnnrop do betoling bofrokking hooh, dit onnormmndord do betnlingspbicht non do
norzokoringnomor on zondor dot ingobrokostobbing nodig is. Do dekking nangt moor non op do
dog dot hot norsohuldigdo is ontvnngon on gonocoptoord. Ondor hot norschsldigdo mordf in
dit vorbnnd ook vorsfnnn do onontuolo ronto on zowob do gorochfoli)ko abs buitongoroohtoli)ke
incasnokoston. Bbijft do norzokoringsomor is gobroko don hobbon vorzokoranrs hot rocht do
norzokoring to boemndigon mogons mnnbotnling. Vorzokornnrs zi)n nimmor tot


