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A P P A R A T U U R -  E N  

I N S T R U M E N T E N V E R Z E K E R I N G  

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 
  

Onderneming DUPI Underwriting Agencies B.V.  
Vergunningnummer 12041357 
Product Apparatuur- en instrumentenverzekering 

 
 

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat 
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. De volledige voorwaarden voor onze verzekeringen vindt 
u in het downloadcentrum op onze website. https://dandupi.nl/oplossingen/ 
 
Welk soort verzekering is dit? 
De Apparatuur- en Instrumentenverzekering geeft vergoeding voor materiële schade aan of verlies van 
apparatuur dan wel instrumenten. De verzekering is bedoeld voor onder meer audio- visuele apparatuur, foto 
apparatuur, muziekinstrumenten, meetapparatuur, inspectie- detectie apparatuur. Doorgaans zal het gaan om 
de wat duurdere apparatuur welke door de ondernemer gebruikt wordt voor (semi-) zakelijke doeleinden. 
Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaard product. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt 
over voorwaarden/premie dan is het geen standaard product. In dat geval geldt de verzekeringskaart niet. 
 
 

      Wat is verzekerd?     Wat is niet verzekerd? 
      

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

De Apparatuur- en Instrumentenverzekering geeft 
vergoeding voor materiële schade aan of verlies 
van apparatuur dan wel instrumenten door 
onverschillig welke oorzaak voor zover het een 
van buitenaf aankomende onheil betreft. 
Gebreken van de apparatuur dan wel 
instrumenten zelf is niet verzekerd. 
Ook diefstal is verzekerd maar wanneer de 
verzekerde objecten in een vervoermiddel 
achterblijven of in een onbewoond pand worden 
opgeslagen gelden er beperkingen ten aanzien 
van de diefstal dekking. Onder meer zal er in die 
situaties altijd sprake moeten zijn van 
aantoonbare sporen van braak aan het 
vervoermiddel dan wel het afgesloten pand of de 
afgesloten ruimte. In de voorwaarden van de 
verzekering staat de volledige dekking voor 
schade door diefstal vermeld. 
 

 

Wat is niet verzekerd? 
De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder 
geven we daar enkele voorbeelden van. 
Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig 
overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt 
u er niet uit? Neem dan contact op met uw 
verzekeringsadviseur. 
 
Van de dekking onder de verzekering zijn onder 
meer uitgesloten: 
*  alle schaden veroorzaakt door  atoom-  
   kernreacties, oorlogsrisico’s dan wel  
   inbeslagname. 
*  software gebreken en cyber attacks. 
*  inbreuk op handels- en of economische  
   sancties. 
*  opzet, merkelijke schuld dan wel wanneer er  
   sprake is van fraude. 
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Verzekerd bedrag 
Het verzekerde bedrag wordt vastgesteld op basis 
van de nieuwwaarde voor nieuwe apparatuur dan 
wel de dagwaarde voor de apparatuur of 
instrumenten welke niet nieuw zijn. U dient zelf te 
zorgen voor de complete specificatie van de te 
verzekeren objecten met de gewenste te 
verzekeren bedragen. 
 
Aanvullende dekkingen 
Naast de basisdekking is eveneens verzekerd: 
• De beredderingskosten mits deze redelijk   
   zijn ten opzichte van de schade. 
• In geval van een gedekte schade, de  
   kosten voor opruiming van de verzekerde  
   zaken tot maximaal € 5.000,00 per  
   gebeurtenis. 
• Bijdrage in de avarij-grosse kosten tot  
   maximaal het verzekerde bedrag. 

*  geleidelijke werkende invloeden zoals roest,  
   oxidatie, verkleuring, slijtage een gebrek  
    van de verzekerde zaken zelf en krassen of  
    schrammen.  
*  schade ontstaan bij reinigen of herstellen. 
 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
  

t  Voor deze verzekering geldt nagenoeg altijd een 
eigen risico. Het eigen risico wat op de polis wordt 
vermeld of in een clausule is opgenomen dient 
door verzekeringnemer zelf betaald te worden. 
 
De verzekering geeft geen dekking wanneer de 
verzekerde zaken worden verhuurd aan derden. 
 
Bij deze verzekering hoort een specificatie van de 
te verzekeren apparatuur dan wel instrumenten.  
 

• U bent zelf verantwoordelijk voor een 
juiste opgave van de apparatuur en 
instrumenten welke verzekerd dienen te 
zijn. Objecten welke niet benoemd zijn in 
de specificatie zijn niet gedekt. 

 
• Wijzigingen inzake de objecten welke 

wel of niet verzekerd dienen te zijn dient 
u daarom altijd door te geven. 
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Waar ben ik gedekt? 
De verzekering geldt in het gebied dat op het polisblad wordt vermeld. 
Doorgaans is het mogelijk als geldigheidsgebied te kiezen voor de landen van de Benelux, de 
Europese Unie dan wel de gehele wereld. 
 
Wat zijn mijn verplichtingen? 
• Geef ons altijd de juiste informatie. 
• Verandert er iets in uw gegevens of de te verzekeren apparatuur?  
              Geef dat dan altijd zo snel mogelijk aan ons door. Denk aan wijzigingen in uw 
              bedrijfsactiviteiten, adresgegevens, rekeningnummer dan wel de te verzekeren objecten. 
• Betaal op tijd de premie. 
Wat zijn mijn verplichtingen in geval van schade? 
• Probeer schade te voorkomen dan wel te verminderen. 
• Geef schade zo snel mogelijk door aan ons of uw verzekeringsadviseur. 
• Is er sprake van diefstal of een ander misdrijf? Doe dan aangifte bij de politie. 
• Help mee aan alles wat wij doen om de schade af te handelen. 
 
Wanneer en hoe betaal ik? 
U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen.  
Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur. 
 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Wanneer de verzekering niet wordt 
opgezegd, dan loopt deze na het eerste jaar telkens voor één jaar door. Betaald u de premie niet of 
niet op tijd, dan kan de dekking onder de verzekering opgeschort worden of de verzekering stop 
gezet worden. De begin- en einddatum van de verzekering staan op uw polis. 
 
Hoe zeg ik mijn verzekering op? 
U kunt de verzekering opzeggen per de in de polis genoemde vervaldatum. Een verzoek tot 
opzegging dient twee maanden voor de vervaldatum aan de verzekeraar gezonden te worden. 
Opzeggen doet u schriftelijk of per E-mail.   
 
 
 


