
Nieuw artikel 1.3.9 Overstroming niet primaire-waterkering Overstroming van een niet-primaire waterkering is voortaan verzekerd. In de voorwaarden lees je hier meer over.

Artikelen 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.9, 2.4.3 en 2.4.4 Kosten voor 
diverse aanvullende dekkingen

Bij enkele van deze aanvullende dekkingen hebben we de hoogte van de vergoeding beperkt tot maximaal 20% van de verzekerde som. Dit was 
maximaal 100% van de verzekerde som. 
Hiermee zorgen we voor uniformiteit in ons aanbod en sluiten we aan bij de markt. 
Wil je advies? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Artikel 1.5.12 Reconstructiekosten Voortaan zijn ook de kosten  voor het herstellen van je administratie verzekerd. We vergoeden deze kosten tot maximaal € 50.000,-. Je betaalt 
hiervoor geen extra premie.

Artikel 1.5.13 Zonweringen en artikel 1.5.14 Lichtreclames Schade aan zonweringen en lichtreclames door storm is voortaan ook gedekt. We vergoeden deze schade tot maximaal € 5.000,-. Je betaalt hiervoor 
geen extra premie. 

Artikel 16 Hoe zorgen wij ervoor dat uw verzekering actueel 
blijft?

Wij stellen op basis van actuele premiebepalende bedrijfsgegevens de premie voor het volgende verzekeringsjaar vast. Deze gegevens vragen wij 1 
keer per jaar bij je op. Nieuw is dat we dit op elk moment in het verzekeringsjaar kunnen doen. 

Nieuw artikel 21 Wat doen wij bij fraude? Op nn.nl lees je hoe wij omgaan met fraude. Wij wijzen nu ook in onze voorwaarden op ons fraudebeleid. In het artikel ‘Wat doen wij bij fraude?’ lees 
je wat wij onder fraude verstaan, welke maatregelen wij nemen als je fraudeert en waar je ons fraudebeleid kunt vinden.

We passen onze polisvoorwaarden aan. In een aantal artikelen verduidelijken we onze teksten. De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen zetten we hieronder op een rij. We hebben ons best gedaan dit zo 
duidelijk mogelijk te doen. Je kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Het recht op dekking en dienstverlening staan in de polisvoorwaarden. 
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