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Domino-pakket - toelichting
Inventarisverzekering
1. Algemeen
Deze toelichting is gebaseerd op de collectieve verzekering van Schoolverzekering.nl bij Generali, in volmacht geplaatst bij
SAA onder polisnummer 5549.185865, en de daarbij behorende polisvoorwaarden en clausules.
Aan de inhoud van deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Verzekeringsvoorwaarden
• Voorwaarden NBZB 2006 NHT;
• Bijzondere voorwaarden als vermeld in de op het polisblad vermelde clausules.
Deze Verzekeringsvoorwaarden vindt u op onze website: www.schoolverzekering.nl
3. Dekking
Vergoeding van schade aan of verlies van:
• Inventaris en leermiddelen (incl. computerapparatuur) welke buiten de rijksregeling door verzekeringnemer of diens
oudercommissie zijn aangeschaft;
• persoonlijke eigendommen van personeel en vrijwillig(st)ers;
• persoonlijke eigendommen van leerlingen;
• eigendommen van derden;
Een en ander voor zover aanwezig in / aan de schoolgebouwen en de schade het gevolg is van: brand, inbraak of poging
daartoe, ontploffing, blikseminslag, vliegtuigen, storm, hagel, sneeuw en water, breuk van aquaria, legplaten, spiegels en
ruiten, olie uit verwarmingsinstallaties, rook en roet, breuk, springen of ander defect van/aan een leiding in het gebouw,
incl. de kosten van opsporing van de breuk of defect, aanrijding en aanvaring, etc.
4. Aanvullende dekking
Boven de verzekerde som is meeverzekerd:
• schade aan de tuin, beplanting, bestrating e.d. tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag.
• schade aan het gebouw als gevolg van inbraak of poging daartoe en vandalisme tot maximaal 10% van de verzekerde
som van de betreffende locatie
5. Verzekerde bedragen
De nieuwwaarde van de bij 3 omschreven goederen en de herbouwwaarde van het meeverzekerde gebruikersbelang bij
de gebouwen van gemeente/derden.
6. Geld en geldswaardig papier
Dit is meeverzekerd tot een maximum van € 2.500,- mits aanwezig in een deugdelijk afgesloten kast, bureau e.d.
7. Eigen risico
€ 250 per gebeurtenis tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden.
8. Premie
De premie voor deze verzekering is afhankelijk van het verzekerd bedrag.
LET OP!
Een schoolbestuur is geen partij bij verzekeringsovereenkomsten van de gemeente. Dit houdt onder meer in dat:
• de omvang van de polisdekking uitsluitend door de gemeente wordt bepaald;
• het schoolbestuur zelf geen rechten aan een verzekering van de gemeente kan ontlenen en niet over eventuele
poliswijzigingen behoeft te worden geïnformeerd;
• schadevergoedingen aan de verzekeringnemer, i.c. de gemeente worden uitbetaald.
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