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Deze bijzondere voorwaarden zijn alleen van toepassing als uit het polisblad uitdrukkelijk blijkt dat voor deze rubriek dekking wordt 
verleend. Ze vormen één geheel met de (op het polisblad vermelde versie van de) algemene voorwaarden WBRZ zakelijke 
brandverzekering. 
 
 

ARTIKEL 1 
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

 

 
kasgeld Het geld en/of de geldswaardige papieren die verzekerde in verband met zijn bedrijfsvoering voorhanden 

heeft. 
 
kluis Een gecertificeerde inbraakwerende kluis (of kast) met een waardeberging die minimaal gelijk is aan het 

verzekerde bedrag. Informatie hierover is te vinden op http://indicatiewaardeberging.nl.  
Een kluis met een gewicht van minder dan 1.000 kg moet aan de vloer of de muur zijn verankerd. 
 

gebouw Het bij verzekerde in gebruik zijnde (deel van het) gebouw gelegen op het op het polisblad vermelde 
risicoadres. 
 

woonhuis Het woongedeelte van het woonhuis van verzekeringnemer of de filiaalhouder of de door hen aangewezen 
vervanger. 
 

schade Het verloren gaan van kasgeld door een gebeurtenis. 
 
 
 

ARTIKEL 2 
OMVANG VAN DE DEKKING 

 

 

De verzekering dekt schade aan kasgeld tijdens de looptijd van de verzekering ontstaan als direct gevolg van één van de navolgende 
gebeurtenissen: 
 
ARTIKEL 2.1 
verblijf in het gebouw 
tijdens openingsuren 

Als het kasgeld tijdens openingsuren in het gebouw aanwezig is door: 

 brand, ontploffing, luchtverkeer en blikseminslag als omschreven in artikel 4.1, 4.2, 4.3 en 4.5 van de 
algemene voorwaarden WBRZ; 

 afpersing of diefstal, voorafgegaan door, gepaard gaande met of gevolgd door fysiek geweld of 
bedreiging met fysiek geweld tegen personen. 

 
ARTIKEL 2.2 
verblijf in het gebouw 
buiten openingsuren 

Als het kasgeld buiten openingsuren in het gebouw aanwezig is door: 

 brand, ontploffing, luchtverkeer en blikseminslag als omschreven in artikel 4.1, 4.2, 4.3 en 4.5 van de 
algemene voorwaarden WBRZ; 

 diefstal, na inbraak aan het gebouw als omschreven in artikel 4.7 van de algemene voorwaarden 
WBRZ, uit de goed afgesloten kluis na braak aan die kluis of diefstal van de gehele kluis. 

Van dekking is uitgesloten schade door diefstal van een kluis met een gewicht van minder dan 1.000 kg die 
niet is verankerd. 

 
ARTIKEL 2.3 
verblijf in het woonhuis 

Als het kasgeld tot maximaal het einde van de eerstvolgende dag in het woonhuis aanwezig is door: 

 brand, ontploffing, luchtverkeer en blikseminslag als omschreven in artikel 4.1, 4.2, 4.3 en 4.5 van de 
algemene voorwaarden WBRZ; 

 afpersing of diefstal, voorafgegaan door, gepaard gaande met of gevolgd door fysiek geweld of 
bedreiging met fysiek geweld tegen personen; 

 diefstal, na inbraak aan het woonhuis als omschreven in artikel 4.7 van de algemene voorwaarden 
WBRZ, uit een goed afgesloten kluis of kast na braak aan die kluis of die kast. 

 
ARTIKEL 2.4 
verblijf in de nachtkluis 
van de bank 

Als het kasgeld in de nachtkluis of het safeloket van een bankinstelling in Nederland aanwezig is door: 

 brand, ontploffing, luchtverkeer en blikseminslag als omschreven in artikel 4.1, 4.2, 4.3 en 4.5 van de 
algemene voorwaarden WBRZ; 

 afpersing of diefstal, voorafgegaan door, gepaard gaande met of gevolgd door fysiek geweld of 
bedreiging met fysiek geweld tegen personen; 

 diefstal na inbraak aan die nachtkluis of dat safeloket. 
 
 
 
 

http://indicatiewaardeberging.nl/
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ARTIKEL 2.5 
vervoer 

Als het geld door verzekerde of in zijn opdracht door een bevoegde medewerker rechtstreeks en zonder 
onderbreking wordt vervoerd tussen het gebouw, het woonhuis of de bankinstelling in Nederland door 
onverschillig welke oorzaak. 
De dekking vangt aan zodra het kasgeld een van bovengenoemde plaatsen verlaat en eindigt direct na 
aflevering op de plaats van bestemming. 
Van dekking is uitgesloten: 

 vervoer van kasgeld binnen het gebouw; 

 vervoer van kasgeld door iemand die jonger is dan 18 jaar; 

 vervoer van kasgeld door derden; 

 incassovervoer, zijnde vervoer van kasgeld in verband met leveranties en/of werkzaamheden; 

 een onderbreking in het vervoer, behalve als het gaat om een korte, direct noodzakelijke onderbreking 
en het kasgeld binnen handbereik blijft van degene die het vervoert. 

 
 
 

ARTIKEL 3 
BIJZONDERE DEKKING 

 

 
ARTIKEL 3.1 
opruimings-, salvage- en 
bereddingskosten 

De opruimings-, salvage- en/of bereddingskosten als omschreven in artikel 2 van de algemene 
voorwaarden. Opruimingskosten worden ongeacht het werkelijke belang per gebeurtenis vergoed tot 
maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor kasgeld. 

 
ARTIKEL 3.2 
vals geld 

De verzekering dekt eveneens het financieel nadeel door het accepteren van vals geld – in het gebouw als 
betaling ontvangen voor door verzekerde in het kader van het bedrijf of zijn beroep geleverde producten 
en/of verleende diensten – tot ten hoogste € 2.500 per gebeurtenis en per verzekeringsjaar. 
Van dekking is uitgesloten het accepteren van coupures hoger dan € 100 en van ongedekte cheques. 

  
ARTIKEL 3.3 
geld of goederen van 
anderen 

De verzekering dekt tot ten hoogste € 250 per onderdeel per persoon en per gebeurtenis: 

 het verlies van geld dat toebehoort aan een medewerker door een gebeurtenis als omschreven in 
artikel 2.1 of 2.5; 

 schade aan persoonlijke roerende goederen (met uitzondering van geld) die toebehoren aan een 
medewerker door een gebeurtenis als omschreven in artikel 2.1, 2.3 of 2.5. 

 
ARTIKEL 3.4 
sleutels of codes 

De verzekering dekt tot ten hoogste € 1.000 per gebeurtenis de kosten van het vervangen of wijzigen van 
het slot van de kluis, een of meer kluissleutels of de code van de kluis als die verloren zijn gegaan door 
afpersing of diefstal, voorafgegaan door, gepaard gaande met of gevolgd door fysiek geweld of bedreiging 
met fysiek geweld tegen personen. 

 
 
 
ARTIKEL 4 
UITSLUITINGEN 
 
De verzekering biedt (voorts) geen dekking voor: 
 
ARTIKEL 4.1 
eerder vermogensmisdrijf 

Schade die opzettelijk is veroorzaakt door een medewerker van wie verzekeringnemer wist of kon weten 
dat deze zich als dader of medeplichtige al eerder aan een vermogensmisdrijf of een poging daartoe heeft 
schuldig gemaakt. 

 
 
ARTIKEL 4.2 
onbeheerde sleutels of 
codes 

Schade door diefstal die is gepleegd met de echte of de reserve kluissleutel(s) of de code. Deze diefstal heeft 
kunnen gebeuren doordat de kluissleutel(s of de code van de kluis onbeheerd in het gebouw of in het 
woonhuis zijn achtergelaten in dezelfde ruimte waarin de kluis staat. 

 
ARTIKEL 4.3 
inbeslagneming 

Schade die voortvloeit uit inbeslagneming van kasgeld door een daartoe bevoegd (overheids)orgaan. 
Deze uitsluiting geldt niet voor de dekking vals geld. 
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ARTIKEL 5 
OMVANG VAN DE SCHADEVERGOEDING 
 
ARTIKEL 5.1 
maximum vergoeding 

De verplichting van verzekeraar tot schadevergoeding geldt tot ten hoogste het verzekerde bedrag voor het 
kasgeld, rekening houdende met het in artikel 3 bepaalde. 
In geval van diefstal van kasgeld uit de in het gebouw aanwezige kluis bedraagt de schadevergoeding nooit 
meer dan de waardeberging van die kluis. Als de merk en type van de kluis en/of (daardoor) de 
waardeberging van de kluis niet valt te achterhalen bedraagt de schadevergoeding ten hoogste € 2.500 per 
gebeurtenis. 

 
  


