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Voorwaarden Lichtreclame 
Dit zijn de voorwaarden Lichtreclame van FGD Assuradeuren. Ze vormen één geheel met de algemene 

voorwaarden verzekeringen van FGD Assuradeuren.  

 

Voor uw verzekering gelden de afspraken uit de volgende documenten: 

- het polisblad of de polisbladen en de polisaanhangsels; 

- de aanvullende voorwaarden van de verzekering. Op het polisblad staat wat u verzekerd hebt en 

welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn; 

- de algemene voorwaarden verzekeringen FGD Assuradeuren.  

 

De volgorde van de documenten is belangrijk. Kloppen de afspraken uit de verschillende documenten niet 

met elkaar? Dan geldt de volgorde die hierboven staat. Dan gaan bijvoorbeeld de afspraken op het 

polisblad voor de afspraken in de aanvullende voorwaarden.  

 

Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed doorleest. Zo weet u wat u moet doen en waar u recht 

op hebt.  

 

Hoe leest u deze polisvoorwaarden? 
In de inhoudsopgave kunt u het hoofdstuk vinden waarover u meer wilt lezen. Zo kunt u snel terugvinden 

wat u zoekt. 

 

Wilt u meer informatie? 
Hebt u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Is de verzekering gesloten via 

een verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 
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Uitleg van gebruikte begrippen 
Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken, leggen wij enkele begrippen en woorden 

uit. Hieronder vindt u de begrippen die voorkomen in deze voorwaarden.  

 

- Lichtreclame: de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie die is bevestigd aan of op het op 

het polisblad vermelde gebouw.  

 

Algemeen 
In deze voorwaarden leest u wat de lichtreclame verzekering inhoudt. U leest wat er wel en niet 

verzekerd is en welke kosten wij vergoeden.  

 

1. Wat is verzekerd? 
De lichtreclame verzekering dekt materiële schade aan de op het polisblad vermelde lichtreclame-

installatie ontstaan door van buitenkomend onheil. Daarnaast dekt deze verzekering uw 

aansprakelijkheid als eigenaar van de lichtreclame-installatie.  

 

2. Wat valt buiten de verzekering? 
- Aardbeving of vulkanische uitbarsting 

Schade door een aardbeving of vulkanische uitbarsting is niet verzekerd. Het gaat om schade die 

ontstaat tijdens de aardbeving of vulkanische uitbarsting en om schade die pas duidelijk wordt 

in de 24 uur daarna.  

- Aansprakelijkheid brand 
Wij betalen geen schadevergoeding door aansprakelijkheid die het gevolg is van brand, 

ontploffing of zelfontbranding.  

Brand is een vuur met vlammen dat buiten een haard brandt en zich uit eigen kracht verspreidt.  

De volgende situaties vallen dus niet onder brand: 

- zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien; 

- doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 

- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

Onder een ontploffing verstaan we een plotselinge en hevige uitbarsting van gassen of dampen. 

Ook schade door vuurwerk en explosieven valt daaronder.  

U bent ook verzekerd voor schade door een ontploffing die is ontstaan door een eigen gebrek 

van het gebouw of een deel daarvan. 

Ontstaat de ontploffing in een vat? 

Door de druk van de vrijgekomen gassen, dampen of vloeistoffen, moet de wand van het vat 

gespleten zijn. En de druk binnen en buiten het vat aan elkaar gelijk worden. 

Is dat niet zo of ontstaat de ontploffing niet in een vat? 

Dan moet de explosie ontstaan doordat gassen en dampen vrijkomen bij een scheikundige 

reactie. Die reactie moet bestaan uit vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen of een 

mengsel daarvan.  
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- Eigen gebrek 

Wij betalen geen schadevergoeding bij schade door enig gebrek. Hieronder verstaan we ook te 

hoge spanning kortsluiting van buizen, stroomlekken en zelfverhitting.  
- Gebouw 

Wij betalen geen schadevergoeding voor schade aan het gebouw waarop de lichtreclame-

installatie is bevestigd. We vergoeden ook geen schade door het niet of niet naar behoren 

kunnen gebruiken van het gebouw. 
- Montage en demontage 

Wij betalen geen schadevergoeding bij schade door montage en demontage, reparatie, 

reiniging of verplaatsing.  
- Overstroming 

Wij betalen geen schadevergoeding voor schade ontstaan door het bezwijken of overlopen van 

dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Ook niet als deze schade veroorzaakt is door of 

gevolg is van een verzekerde gebeurtenis. 

- Slijtage 

Wij betalen geen schadevergoeding bij schade door slijtage, roest en andere geleidelijk 

werkende invloeden. 

3. Wat vergoeden wij? 
Bij schade door een verzekerde gebeurtenis betalen wij maximaal het verzekerde bedrag dat op 

het polisblad staat vermeld. 

3.1 Bereddingskosten 

Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag de bereddingskosten die u moet maken als gevolg van 

een verzekerde gebeurtenis. Dit zijn de kosten van maatregelen die u moet nemen om een 

verzekerde schade te beperken of een onmiddellijk dreigend gevaar van schade die binnen de 

dekking van de verzekering zou vallen, te voorkomen of te verminderen. Ook schade die ontstaat 

aan zaken die u hierbij inzet, valt onder de bereddingskosten.   

3.2 Expertisekosten 

Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag de kosten en het salaris van alle experts en de door 

hen geraadpleegde deskundigen.  

Wij vergoeden voor de door u ingeschakelde experts en deskundigen niet meer dan het salaris en 

de kosten die de door ons benoemde experts en deskundigen ons in rekening brengen. Bovendien 

moeten ze betrekking hebben op het vaststellen van de hoogte van de schade. 

3.3 Kosten van rechtsbijstand 

Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag kosten van procedures die onder onze leiding worden 

gevoerd en kosten van rechtsbijstand waarvoor wij toestemming hebben gegeven.  
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4. Wat zijn de regels bij schade? 

4.1 Uw verplichtingen 

Bij een schade hebt u een aantal verplichtingen die we noemen in de algemene voorwaarden 

verzekeringen. Daarnaast doet u in de volgende gevallen aangifte bij de politie: 

- diefstal; 

- beroving; 

- afpersing; 

- inbraak; 

- vandalisme. 

 

Ook geeft u aan ons door welke andere verzekeringen van toepassing zijn op het moment van de 

schade. 

 

4.2 Hoe stellen wij de schade vast? 

Materiële schade 

Wij kunnen één of meer experts inschakelen om de schadevergoeding te bepalen. Als deze experts 

informatie van  u vragen, bent u verplicht die informatie te geven.  

U mag ook zelf een expert inschakelen. Wij vergoeden de expertisekosten zoals beschreven in 

hoofdstuk 3. 

In dat geval benoemen beide experts voordat zij met hun werkzaamheden beginnen een derde 

expert. Komt de schadevaststelling tussen beide experts niet overeen dan stelt de derde expert het 

schadebedrag vast. Hij blijft daarbij tussen de schadebedragen die de beide andere experts hebben 

vastgesteld. De beslissing van de derde expert is bindend.  

 

De schade aan de lichtreclame-installatie is het verschil tussen de nieuwwaarde vlak voor en direct 

na de schadegebeurtenis. Beide waarden moeten in de taxatie opgenomen zijn.  

De taxatie moet ook aangeven het verschil tussen de dagwaarde vlak voor en direct na de 

schadegebeurtenis. Ook deze twee waarden moeten in de taxatie opgenomen zijn. 

Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag. 

 

Het inschakelen van een expert houdt niet automatisch in dat u voor een schadevergoeding in 

aanmerking komt. 

 

Aansprakelijkheidsschade 

Als u een schade aan ons doorgeeft, stellen wij vast wat er gebeurd is. We beoordelen of de 

schade gedekt is op deze verzekering. Als er dekking is, beoordelen we of de aansprakelijk 

gestelde verzekerde aansprakelijk is. Ook stellen we vast hoe groot de schade is. Soms 

benoemen wij een expert die in overleg met de verzekerde en/of de schadelijdende partij 

de schade vaststelt. 
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4.3 Op welk bedrag stellen wij de schadevergoeding vast? 

Materiële schade 

Wij vergoeden de materiële schade op basis van nieuwwaarde.  

Als wij beoordelen dat de lichtreclame-installatie kan worden hersteld, vergoeden wij de 

herstelkosten. We vergoeden nooit meer dan de nieuwwaarde.  

Blijkt bij schade dat de nieuwwaarde hoger is dan het verzekerde bedrag, dan vergoeden wij de 

schade naar verhouding van het verzekerde bedrag tot de volle waarde. 

  

Aansprakelijkheidsschade  

Wij vergoeden de vastgestelde schade voor zover deze gedekt is en de verzekerde daarvoor 

aansprakelijk is. Wij hebben het recht de vergoeding aan de verzekerde of rechtstreeks aan de 

schadelijdende partij te betalen. Ook kunnen wij schikkingen met de schadelijdende partij treffen 

om de schade te regelen. We houden daarbij de belangen van verzekerde in het oog.  

 

Bestaat de schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is die samen met andere uitkeringen 

hoger dan het verzekerde bedrag, dan passen we de duur of de hoogte van de periodieke 

uitkeringen naar evenredigheid aan. De verzekerde geeft aan wat hij wil.  

 

5. Welke informatie geeft u aan ons door? 
Als u de verzekering afsluit, geeft u ons informatie over de lichtreclame-installatie en uw gebouw 

waaraan of waarop die bevestigd is.  

 

Verandert de informatie die u hebt doorgegeven, dan geeft u dat binnen dertig dagen aan ons 

door.  

 

U moet ons in ieder geval informeren als: 

- het gebruik of de bestemming van het gebouw verandert; 

- de lichtreclame-installatie verandert of vervangen wordt; 

- de lichtreclame-installatie buiten gebruik is. 

 

Als wij de informatie over de verandering(en) van u hebben ontvangen, beoordelen wij de nieuwe 

situatie. Er zijn dan vier mogelijkheden. 

- Wij zetten uw verzekering ongewijzigd voort. 

- Wij zetten uw verzekering voort, maar de premie en/of voorwaarden veranderen. 

- Wij stoppen de verzekering. Wij laten u dat twee maanden van te voren weten door u hierover 

een brief te sturen. 

- Wij stoppen de verzekering omdat er sprake is van een zodanige wijziging van het risico dat wij 

de verzekering niet zouden zijn aangegaan na deze wijziging. Wij laten u dat dan één maand van 

te voren weten door u hierover een brief te sturen.  

 

Als wij de informatie over de verandering(en) niet binnen dertig dagen van u ontvangen, dan 

schorsen wij de dekking vanaf het moment dat het risico veranderd is.  

  



 
 

 8  voorwaarden lichtreclame FGD 2022-02 
 

5.1 Overlijden  

Als u komt te overlijden, dan loopt de verzekering gewoon door.  

Wij kunnen de verzekering beëindigen. Dat doen wij dan met een opzegtermijn van 30 dagen vanaf 

de datum van de mededeling van overlijden, tenzij de nieuwe eigenaar elders een verzekering 

heeft gesloten. In dat geval beëindigen wij de verzekering onmiddellijk. 

 

 


