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Nadere Omschrijvingen

B 03.2.08/0301

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

1

Verzekeringnemer

Degene die als zodanig in de polis is vermeld.

2

Verzekerde

Verzekeringnemer en degenen met wie hij/zij in gezinsverband samenwoont.

3

Inboedel

Alle roerende zaken waarvan de verzekerde bezitter is en die behoren tot de particuliere
huishouding van de verzekerde met inbegrip van lijfsieraden, audiovisuele apparatuur en
overige kostbare inboedelzaken alsmede kleine huisdieren.
Niet tot de inboedel worden gerekend:
– geld en geldswaardig papier;
– huurdersbelang;
– zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden;
– motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen
en accessoires.
In artikel 4 is voor deze zaken een afzonderlijke dekking opgenomen.

4

Lijfsieraden

Sieraden (inclusief horloges) die zijn bestemd om op of aan het lichaam te worden gedragen
en die geheel of ten dele bestaan uit edel-of ander metaal, gesteente, mineraal, ivoor,
(bloed-)koraal of dergelijke stoffen, alsmede parels.

5

Audiovisuele apparatuur

Alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio’s, platenspelers, compactdisc
(interactief)spelers, beeldplaatspelers, televisietoestellen, videocamera’s, band-, cassette- en
videorecorders,alsmede alle soorten computerapparatuur zoals personal- en spelcomputers.
Dit alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen,
zoals (beeld)platen, compactdiscs, banden,cassettes, floppy’s, boxen, monitoren, schijf- en
afdrukeenheden.

6

Overige kostbare
inboedelzaken

Antiek en antiquiteiten, kunstvoorwerpen in ruime zin waaronder ook sieraden niet bestemd
om aan of op het lichaam te worden gedragen en verzameling(en).

7

Woning

Het op het polisblad onder risicoadres omschreven gebouw, of gedeelte van het gebouw, dat
door verzekerde wordt gebruikt en de daarbijbehorende en bij verzekerde in gebruik zijnde
privé bergruimten en bijgebouwen.

8

Schade

Materiële schade aan een stoffelijke zaak, waarbij sprake is van vernietiging of een blijvende
aantasting van een zaak.

9

Nieuwwaarde

Het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en
kwaliteit aan te schaffen.

10 Dagwaarde

De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering
of slijtage.

11 Braak

Het met geweld, d.w.z. door verbreking van afsluitingen, zich wederrechtelijk toegang
verschaffen.

Artikel 2

Omvang van de dekking
Afhankelijk van de plaats waar de inboedel zich bevindt, zoals vermeld in artikel 3, is
verzekerd schade als gevolg van één of meer van de hierna vermelde gebeurtenissen, ook
als de gebeurtenis het gevolg is van een eigen gebrek of eigen bederf. De hierna met een *
aangeduide begrippen zijn nader toegelicht in de ‘Nadere Omschrijvingen’.

1

Gedekte gebeurtenissen

Brand *
Ontploffing *
Blikseminslag
Verzekerd is schade die rechtstreeks door de inslag van bliksem is veroorzaakt.
4 Inductie na bliksem
Verzekerd is schade als gevolg van bliksem die een overspanning veroorzaakt in het
elektriciteitsnet en/of in elektrische en elektronische apparatuur.
5 Luchtverkeer *
6 Storm *
7 Neerslag
Verzekerd is schade door neerslag, binnengedrongen door storm of binnengedrongen via
daken, balkons of vensters.
Niet verzekerd is schade ontstaan:
– door neerslag binnengedrongen door openstaande ramen, deuren of luiken;
– als gevolg van constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw;
– als gevolg van vocht- of waterdoorlating van muren of vloeren of in kelders.
8 Water en stoom
Indien onvoorzien gestroomd uit binnen en buiten de woning gelegen aan- en afvoerleidingen en de daarop aangesloten installaties en toestellen of een centrale verwarming,
als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van springen door vorst, alsmede water
overgelopen uit deze installaties en toestellen.
Niet verzekerd is schade ontstaan als gevolg van constructiefouten of slecht onderhoud.
9 Water uit aquarium/waterbed
Verzekerd is schade als gevolg van het onvoorzien uitstromen van water uit een aquarium
of een waterbed, als gevolg van een plotseling opgetreden defect.
Niet verzekerd is schade aan het waterbed zelf, tenzij deze haar oorzaak vindt in een
elders in dit artikel gedekte gebeurtenis.
10 Olie
Indien onvoorzien gestroomd uit vaste leidingen, reservoirs of tanks van met olie
gestookte verwarmingsinstallaties, mits deze installaties zijn aangesloten op een
schoorsteen.
1
2
3

11 Diefstal
Waaronder begrepen poging tot diefstal alsook beschadigingen als gevolg van inbraak of
diefstal.
12 Beroving en afpersing (met geweld) *
13 Vandalisme *
14 Rellen *
15 Aanrijding en aanvaring
Inclusief schade door de hierbij afgevallen of uitgevloeide lading.
16 Omvallen van bomen en het afbreken van takken
17 Omvallen van kranen en heistellingen en losgeraakte onderdelen daarvan
18 Breuk van aquarium/terrarium
Verzekerd is schade aan het aquarium of terrarium alsmede de inhoud hiervan.
19 Breuk van spiegels
Verzekerd is schade als gevolg van breuk van spiegels alsook de schade aan de spiegel
zelf. Niet verzekerd is breuk van handspiegels.
Artikel 3

Dekking voor schade aan de inboedel

1

In de woning

De inboedel in de woning is verzekerd tegen alle in artikel 2 vermelde gebeurtenissen.

2

Op trappen, gangen en
open ruimten

Inboedel die zich bevindt in trappenhuizen, gangen en andere voor derden toegankelijke
ruimten in het gebouw, waarvan de omschreven woning deel uitmaakt, zijn verzekerd tegen de
in artikel 2 vermelde gebeurtenissen; schade door diefstal en vandalisme is echter uitsluitend
gedekt na braak aan het gebouw.

3

Op het balkon/terrein
van de woning

De zich op het balkon, op de galerij, onder afdaken, in volières of op het terrein van de
woning bevindende inboedel is als volgt verzekerd.
1 Tuininrichting
Tuinmeubelen (zoals stoelen, tafels en parasols), tuingereedschap, tuinbeelden,
tuinverlichting, zonnewijzers, vlaggestok en vlag, wasgoed en droogrekken zijn verzekerd
tegen de in artikel 2 vermelde gebeurtenissen, met uitzondering van storm en neerslag.
2 Overige inboedelzaken
Alle overige inboedelzaken zijn verzekerd tegen de in artikel 2 vermelde gebeurtenissen
met uitzondering van storm, neerslag, vandalisme en diefstal.

4

Aan de woning bevestig

Aan de buitenkant van de woning bevestigde zaken als zonweringen, antennes en
buitenlampen zijn verzekerd tegen alle in artikel 2 vermelde gebeurtenissen.

5

In andere gebouwen
in Nederland

Inboedel die zich tijdelijk (gedurende maximaal 3 maanden achtereen) buiten de eigen
woning elders in Nederland bevindt is verzekerd:
1 in permanent bewoonde woningen, tegen alle gebeurtenissen als vermeld in artikel 2;
2 in andere gebouwen (niet in strandhuisjes), tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag,
tegen de gebeurtenissen als vermeld in artikel 2; schade door diefstal is uitsluitend
verzekerd na braak aan het gebouw.

6

Andere plaatsen
in Nederland

De inboedel die zich tijdelijk (gedurende maximaal 3 maanden achtereen) op andere plaatsen,
maar nog wel binnen Nederland bevindt, is als volgt verzekerd.
1 Buiten gebouwen
Inboedelzaken die zich buiten gebouwen zoals bijvoorbeeld tenten,strandhuisjes,
(sta-)caravans en vaartuigen bevinden zijn, tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag,
verzekerd tegen schade door brand,blikseminslag, ontploffing, beroving en afpersing,
luchtverkeer en rellen.
2 In auto’s
In goed afgesloten auto’s is de inboedel tevens verzekerd tegen schade door diefstal na
braak uit die auto. De maximum vergoeding voor schade door diefstal uit auto’s bedraagt
(voor alle verzekerde zaken tezamen) f 500,- per gebeurtenis.
3 Tijdens vervoer/verhuizing
Bij vervoer van de inboedel in verband met verhuizing of transport naar of van een herstelof bewaarplaats is bovendien verzekerd schade door diefstal tijdens de overbrenging, een
aan het vervoermiddel overkomen ongeval, en het uit de strop schieten of onklaar raken
van het hijsgerei of enig ander hulpmiddel tijdens het laden en lossen.

7

Buiten Nederland,
in Europa

Inboedelzaken die zich tijdelijk (gedurende maximaal 3 maanden achtereen) buiten Nederland
maar binnen Europa bevinden zijn, tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag, verzekerd
tegen schade door brand, blikseminslag en ontploffing.
Tijdens dagtrips van maximaal 24 uur vanuit Nederland naar België, Luxemburg en Duitsland
zijn de meegenomen inboedel zaken bovendien verzekerd tegen schade door diefstal na
braak, uit een goed afgesloten auto. De maximum vergoeding bedraagt (voor alle verzekerde
zaken tezamen) f 500,- per gebeurtenis.

Artikel 4

Dekking voor schade aan andere zaken
De verzekering biedt ook dekking voor andere zaken dan inboedel. Bij deze, hierna
omschreven, zaken staat de omvang van de dekking vermeld. De dekking geldt met volledige
inachtname van de in artikel 3 vermelde maxima (in combinatie met inboedel), het elders in
deze voorwaarden bepaalde, en voorts voor zover geen dekking bestaat krachtens enige
andere verzekering, al dan niet van oudere datum.

1

Huurdersbelang

Indien de verzekerde huurder van de woning is, geldt dat het hierna omschreven huurdersbelang, tenzij op het polisblad anders is vermeld, verzekerd is tot een bedrag van f 10.000,-.
1 Huurdersbelang in de woning
Als verzekerd huurdersbelang gelden de voor rekening van de verzekerde in de woning
aangebrachte betimmeringen, metselwerk, schilderwerk, behang- en witwerk, centrale
verwarmings-, sanitaire-, keuken-, en beveiligingsinstallaties, aan de woning bevestigde
rolluiken en andere nagelvast met het gebouw verbonden voorzieningen. Deze zaken zijn
verzekerd tegen alle in artikel 2 vermelde gebeurtenissen.

2

3

4

Huurdersbelang buiten de woning
Als verzekerd huurdersbelang gelden tevens de voor rekening van de verzekerde op het
terrein van de woning geplaatste bouwsels, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn
om duurzaam ter plaatse te blijven, zoals onder meer schuren en schuttingen, die niet
dienen tot zakelijk gebruik. Deze zaken zijn verzekerd tegen de gebeurtenissen als
vermeld in artikel 2 met uitzondering van schade door vandalisme en neerslag. Voorts
geldt voor de op het terrein geplaatste bouwsels bij schade door storm een eigen risico
van f 150,- per gebeurtenis.
Nagelvaste voorzieningen/braakschade
Indien er door een gedekte gebeurtenis schade is ontstaan aan niet voor rekening van de
verzekerde in de woning aangebrachte nagelvaste voorzieningen, dan is deze schade
verzekerd mits en voor zover het herstel voor rekening van de verzekerde komt.
Op gelijke voorwaarden is tevens braakschade aan de woning verzekerd.
Kosten opsporing en herstel waterschade
Ingeval van schade door onvoorzien uitgestroomd water en stoom of het springen door
vorst, mits en voorzover deze kosten niet op de polis van de woningeigenaar gedekt zijn
en de eigenaar ook niet verplicht kan worden de schade te laten herstellen, zijn tevens
verzekerd:
– de noodzakelijke kosten van opsporen van het defect, breek- en herstelwerk aan
muren, vloeren en andere onderdelen van de woning;
– de kosten van herstel van installaties, leidingen en toestellen zelf.
Vergoeding van deze kosten geschiedt zonodig boven het voor huurdersbelang
verzekerde bedrag.

2

Tuinaanleg

De kosten van herstel van tuinaanleg en beplanting op het terrein van de woning zijn, boven
het voor inboedel verzekerde bedrag, tot een maximum van 10% daarvan, verzekerd tegen
schade door de in artikel 2 vermelde gebeurtenissen met uitzondering van storm, neerslag,
diefstal, vandalisme en het omvallen van bomen en het afbreken van takken.

3

Contant geld en
geldswaardig papier

Geld en geldswaardig papier (waaronder mede te verstaan blanco cheques, betaalkaarten,
betaalpassen en chipknip), zowel in eigendom van verzekerde als onder zijn berusting, zijn
boven het voor inboedel verzekerde bedrag, tot een maximum van f 2.500,-, verzekerd op
dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde gebeurtenissen als de verzekerde inboedel.
Vergoeding wordt verleend indien en voor zover de betrokken bancaire instelling geen schade
vergoedt. De schadevergoeding is voorts afhankelijk van het naleven van de voorschriften die
door de uitgevende instantie voor het gebruik van het geldswaardig papier zijn gesteld.
Uitgesloten blijft schade door misbruik en/of fraude (van een betaalpas) met een pincode.

4

Inboedelzaken van
derden

Tot een bedrag van maximaal f 10.000,- en tegen dezelfde gebeurtenissen en voorwaarden
als de eigen inboedel van verzekerde, is de inboedel van derden in de woning (niet zijnde
gehuurde inboedelzaken) verzekerd.
Als inboedel van derden geldt ook de door de werkgever ter beschikking gestelde kantoorinventaris bestemd voor thuiswerkzaamheden. Deze dekking geldt alleen mits en voor zover
de inboedelzaken door de eigenaar niet of niet voldoende zijn verzekerd en de schade voor
rekening van verzekerde komt.

5

Gehuurde inboedelzaken

Het voor inboedel verzekerde bedrag dient tevens tot dekking van de in de woning aanwezige
gehuurde/geleasde inboedelzaken tegen dezelfde gebeurtenissen en voorwaarden als de
eigen inboedel van verzekerde. Voorwaarde is dat de gehuurde zaken, indien deze in
eigendom van de verzekerde zouden zijn, onder de begripsomschrijving ‘inboedel’ vallen en
de schade voor rekening van verzekerde komt.
Vergoeding van schade geschiedt op basis van dagwaarde. De maatschappij heeft het recht
de schade eventueel rechtstreeks met de verhuurder af te wikkelen.

6

Beroepsuitrusting

De voor de uitoefening van het beroep van verzekerde bestemde materialen, gereedschappen
en (bedrijfs)kleding die verzekerde onder zich heeft zijn verzekerd, boven het voor inboedel
verzekerde bedrag, tegen dezelfde gebeurtenissen en op dezelfde voorwaarden en plaatsen
als de verzekerde inboedel.
De maximum vergoeding bedraagt f 2.000,- per gebeurtenis.

7

Motorrijtuigen, vaartuigen,
aanhangwagens

Het voor inboedel verzekerde bedrag dient tevens tot dekking van schade aan in de woning
aanwezige (onderdelen van) aanhangwagens (caravans), vaartuigen en motorrijtuigen
alsmede de daarbij behorende onderdelen en accessoires, dienende tot privé gebruik.
Deze zaken zijn verzekerd tegen de gebeurtenissen vermeld in artikel 2 tot een bedrag van
maximaal f 2.500,- per gebeurtenis.

8

Glas

Indien uit het polisblad blijkt dat Glas is meeverzekerd gelden de volgende bepalingen.
1 Algemeen
Verzekerd is schade als gevolg van breuk van ruiten, al dan niet van kunststof, dienende
tot daglichtdoorlating en aanwezig in (dak)ramen, deuren en dakkoepels van de woning
alsook in windschermen en balkonafscheidingen.
Meeverzekerd is vervanging, na breuk, van zonwerend materiaal dat zich tussen
dubbelwandige ruiten bevindt. De dekking omvat tevens vergoeding van de kosten van
noodvoorzieningen.
2 Bijzonder glas
Schade bestaande uit breuk van gebrandschilderd, versierd, geëtst of gebogen glas is
verzekerd tot maximaal f 1.000,-.
3 Uitsluitingen
Niet verzekerd is breuk:
– als gevolg van brand en ontploffing;
– tijdens aanbouw, verbouw of leegstand van de woning;
– tengevolge van eigen gebrek bij glas in lood,draadglas en kunststof.
4 Schaderegeling
De maatschappij zal de prijs van de gebroken ruiten vermeerderd met de inzetkosten in
geld vergoeden of, ter keuze van de maatschappij, voor vervanging in natura zorgdragen.
Op de te verlenen vergoeding wordt geen eigen risico in mindering gebracht.

Artikel 5

Vergoeding van kosten
De verzekering geeft tevens recht op vergoeding van de volgende kosten.
1 Kosten boven het verzekerde bedrag
Boven het verzekerde bedrag wordt vergoed:
– bereddingskosten *;
– expertisekosten *;
– salvagekosten *.
2 Gemaximeerde kosten
Boven het verzekerde bedrag, tot maximaal 10% daarvan, worden vergoed:
– opruimingskosten *;
– extra kosten *;
– vervoer en opslag *.

Artikel 6

Uitsluitingen
De
–
–
–
–

verzekering biedt geen dekking voor schade door:
aardbeving of vulkanische uitbarsting *;
atoomkernreactie *;
molest *;
overstroming *.

* Een omschrijving van deze begrippen is opgenomen in de ‘Nadere Omschrijvingen’.
Artikel 7

Verzekerd bedrag/Index

1

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag, afgezien van de jaarlijkse aanpassingen op grond van het gewijzigde
indexcijfer, wordt geacht te zijn vastgesteld door verzekeringnemer met een bij de
maatschappij in gebruik zijnde en op juiste wijze ingevulde inboedelwaardemeter of
inventarisatielijst.

2

Waardegarantie

Indien blijkens het polisblad de waardegarantie (zie artikel 10) van toepassing is, heeft de
maatschappij het recht bij verhuizing, bij een schademelding of ander door haar te bepalen
tijdstip opnieuw een bepaling van de geschatte waarde van de inboedel middels de
inboedelwaardemeter of inventarisatielijst te verlangen.
Indien de maatschappij na een daartoe strekkend verzoek geen nieuwe opgave ontvangt,
vervalt de waardegarantie 3 maanden nadat het verzoek is gedaan. Voorts behoudt de
maatschappij zich het recht voor om op basis van de verstrekte opgave geen voortzetting van
de waardegarantie te verlenen.

3

Bijzondere
vergoedingsmaxima

Ten aanzien van de op het polisblad voor bijzondere inboedelzaken apart vermelde
verzekerde bedragen, bedragen, waaronder lijfsieraden, audiovisuele apparatuur en overige
kostbare zaken, gelden deze bedragen als maximale vergoeding voor die bijzondere
inboedelzaken.

4

Index inboedel

Het verzekerde bedrag voor inboedel en als gevolg daarvan de premie, wordt jaarlijks per de
premievervaldatum verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten overeenkomstig het laatste
door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer van woning inboedels.
Het peil van de nieuwwaarde prijzen op de datum van ingang van deze verzekering of van
omzetting op indexvoorwaarden, is uitgedrukt in het op het polisblad of premienota vermelde
indexcijfer.

5

Index glas

De premie voor de glasverzekering wordt jaarlijks per premievervaldatum verhoogd, verlaagd
of ongewijzigd gelaten met een percentage dat wordt ontleend aan de indexcijfers voor
bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 8

Wijziging van het verzekerde belang

1

Verzekerd risico

De omschrijving van het risico op het polisblad wordt geacht van verzekeringnemer afkomstig
te zijn. De maatschappij verklaart zich bekend met de huidige bouwaard, constructie,
inrichting, verwarming, verlichting, ligging en het gebruik van de woning zoals die waren bij
het afsluiten van de verzekering, of zoals die waren ten aanzien van de nieuwe woning bij
voortzetting van de verzekering na een verhuizing. De ligging en bouwaard van de
belendingen en hun inrichting en gebruik zijn niet van belang.

2

Verhuizing

De verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te melden dat de
inboedel blijvend naar een ander adres wordt overgebracht.
De premie en/of voorwaarden zijn (mede) afhankelijk van de regio waar het risico-adres is
gelegen. Indien de inboedel wordt overgebracht naar een adres in een regio waarvoor andere
premies en/of voorwaarden gelden, kan de maatschappij deze per de datum van verhuizing
toepassen. De verzekeringnemer kan op grond van deze wijziging de verzekering niet
tussentijds beëindigen.

3

Bestemmingswijziging

De verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te melden dat
bouwaard, dakbedekking of het gebruik van het gebouw waarin de inboedel zich bevindt,
wijzigt. Indien een zodanige wijziging optreedt wordt de verzekering slechts voortgezet indien
de maatschappijen verzekeringnemer overeenstemming bereiken over een door de
maatschappij noodzakelijk geachte wijziging in premie en/of voorwaarden. Als verzekeringnemer en de maatschappij hierover geen overeenstemming bereiken eindigt de verzekering
per eerstkomende premievervaldatum na de wijziging. Indien verzekeringnemer de
maatschappij niet tijdig melding maakt van een zodanige risicowijziging, dan eindigt de
verzekering 3 maanden na de datum van risicowijziging. Zowel bij niet tijdige melding als
bij het niet bereiken van overeenstemming over voortzetting blijft verzekeringnemer echter
verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting tot de eerstkomende premievervaldatum
te voldoen.

4

Eigendomsoverdracht

Bij verkoop of eigendomsoverdracht van de verzekerde inboedel is de verzekeringnemer
verplicht dit zo spoedig mogelijk bij de maatschappij te melden. De dekking blijft nog 1 maand
van kracht; daarna alleen als de nieuwe eigenaar met de maatschappij overeenkomt de
verzekering op zijn/haar naam voort te zetten. De dekking vervalt onmiddellijk op het moment
dat de nieuwe eigenaar de verzekerde zaken elders verzekert.

5

Overlijden

Bij overlijden van de verzekeringnemer dient daarvan zo verzekeringnemer spoedig mogelijk
mededeling te worden gedaan aan de maatschappij. De verzekering blijft van kracht, tenzij de
maatschappij binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht heeft meegedeeld de verzekering
te beëindigen met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen.

Artikel 9

Verplichtingen bij schade/verlies van rechten

1

Verplichtingen bij schade

Zodra de verzekeringnemer of de verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis waaruit voor
de maatschappij een verplichting tot uitkering kan voortvloeien, is hij verplicht:
– de schade zoveel mogelijk te beperken;
– die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te melden;
– een schriftelijke en door hem/haar zelf ondertekende verklaring omtrent oorzaak,
toedracht en omvang van de schade te overleggen;
– alle mogelijke informatie en bewijsstukken te verstrekken die de maatschappij of de door
haar aangestelde expert nodig acht;
– aanwijzingen van de maatschappij of de door haar aangestelde expert op te volgen en
alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen;
– onmiddellijk aangifte te doen bij de politie indien de schade is veroorzaakt door derden
en in ieder opzicht mee te werken opdat de maatschappij de schade kan verhalen.

2

Verlies van recht op
schadevergoeding

Elk recht op schadevergoeding vervalt:
– indien de verzekerde één van de hiervoor vermelde verplichtingen niet is nagekomen en
daardoor de belangen van de maatschappij zijn geschaad;
– indien de verzekerde, of andere belanghebbende(n) bij schadeopzettelijk onjuiste
gegevens heeft verstrekt;
– als niet binnen 6 maanden, nadat schadevergoeding door de maatschappij mocht zijn
geweigerd, een rechtsvordering is ingesteld;
– indien de aanmelding van de schade later plaats heeft dan 5 jaar na het moment waarop
verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis als bedoeld in dit
artikel onder 1.

3

Eigendomsoverdracht
na diefstal

Verzekerde is verplicht aan de maatschappij op diens verzoek de eigendom over te dragen
van zaken die door diefstal verloren zijn gegaan en waarvoor de maatschappij aan verzekerde
uitkering doet of heeft gedaan. Komen dergelijke zaken naderhand in bezit van de
maatschappij dan zal de maatschappij deze op verzoek van verzekerde weer aan hem
overdragen, tegen teruggave van het daarvoor uitgekeerde bedrag, onder aftrek van de
kosten van herstel van de eventueel sinds de diefstal ontstane schade. Indien de gestolen
zaken zonder tussenkomst van de maatschappij weer in bezit komen van verzekerde, is hij
verplicht binnen 2 weken de maatschappij daarvan in kennis te stellen.

Artikel 10

Schade

1

Experts

De schade wordt in onderling overleg of door een door de maatschappij ingeschakelde expert
geregeld, of zal worden vastgesteld door twee experts, één door verzekerde te benoemen en
één door de maatschappij. Voor het geval deze experts geen overeenstemming kunnen
bereiken benoemen zij een derde expert die binnen de grenzen van de beide taxaties een
bindende uitspraak zal doen.

2

Schadevaststelling

Tenzij uit de polis blijkt dat de inboedel naar dagwaarde is verzekerden behoudens het
hierna bepaalde, wordt de schade vastgesteld naar nieuwwaarde. Terzake gelden de
volgende bepalingen.
1 Nieuwwaarde
Bij de bepaling van de schade naar nieuwwaarde wordt de omvang van de schade gesteld
op het verschil tussen de nieuwwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor de schade
en van de restanten onmiddellijk daarna of indien dit minder is, op het bedrag van de
herstelkosten eventueel vermeerderd met een door de schade veroorzaakte en door de
reparatie niet opgeheven waardevermindering.
Voor de volgende zaken wordt altijd uitgegaan van de dagwaarde:
– zaken waarvan de dagwaarde voor de schade minder bedraagt dan 40% van de
nieuwwaarde;
– zaken, die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor ze bestemd waren;
– motorrijtuigen, brom- en snorfietsen, caravans, andere aanhangwagens en vaartuigen,
alsmede onderdelen en accessoires daarvan;
– antennes, zonweringen, rolluiken en schuttingen, gehuurde zaken en dieren.
2 Kostbare en zeldzame zaken
Voor zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde, zoals kostbaarheden,
kunstvoorwerpen, antiek, en verzamelingen (waaronder postzegels en munten) zal
vergoeding plaats vinden op basis van de waarde die op grond van hun zeldzaamheid
door deskundigen daaraan wordt toegekend.
3 Dagwaarde
Als de inboedel niet verzekerd is naar nieuwwaarde wordt de schadevergoed op basis van
dagwaarde.

3

Schadevergoeding/
Waardegarantie

Terzake van de vergoeding van de vastgestelde schade gelden de volgende bepalingen
1 Elders lopende verzekering
Indien de inboedel geheel of gedeeltelijk is verzekerd op verschillende polissen, zal op
grond van deze polis nooit meer vergoed worden dan een evenredig aandeel in de schade,
dan wel in de van toepassing zijnde maximumvergoeding(en) en/of bijzondere
vergoedingsmaxima.

2
3

4

Speciale polis
Indien sprake is van schade aan zaken die tevens op een speciaal daarvoor bestemde
polis verzekerd zijn, bestaat daarvoor onder deze polis geen recht op enige vergoeding.
Waardegarantie
Indien volgens het polisblad de waardegarantie van toepassing is, zal de maatschappij ten
aanzien van het voor inboedel verzekerde bedrag, geen beroep doen op onderverzekering.
Ten aanzien van de inboedelzaken waarvoor op het polisblad dan wel elders in deze
voorwaarden een apart verzekerd bedrag of vergoedingsmaximum van toepassing is
verklaard, geldt de waardegarantie uitsluitend tot dat vermelde verzekerde bedrag of
vergoedingsmaximum.
Onderverzekering
Indien de waardegarantie niet van toepassing is of indien de waardegarantie op grond van
een in artikel 7.2 vermelde omstandigheid is komen te vervallen, en bij schade blijkt dat
het voor inboedel verzekerde bedrag niet toereikend is, dan wordt de schade vergoed naar
verhouding van het verzekerde bedrag tot de volle waarde.

Artikel 11

Premie

1

Premiebetaling

Premie, waarin begrepen kosten en/of assurantiebelasting, is op de vervaldag bij
vooruitbetaling verschuldigd. Indien de premie niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig
is voldaan biedt de verzekering daarna, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is,
geen dekking meer. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking wordt
weer van kracht om 12.00 uur ’s middags van de dag volgend op die, waarop de verschuldigde premie is aangeboden en door de maatschappij is aanvaard. Gebeurtenissen die zich
hebben voorgedaan gedurende de periode waarin de verzekering geen dekking bood, blijven
echter van de dekking uitgesloten.

2

Premierestitutie

Verzekeringnemer heeft recht op een naar billijkheid vast te stellen restitutie van premie over
de nog niet verstreken verzekeringstermijn:
– bij tussentijdse beëindiging door de maatschappij anders dan wegens (een poging tot)
opzettelijke misleiding van de maatschappij;
– bij tussentijdse beëindiging omdat het verzekerde belang is komen te vervallen als gevolg
van overlijden of (r)emigratie.
Restitutie vindt niet plaats indien het te restitueren bedrag minder dan f 25,- bedraagt.

Artikel 12

Wijziging van premie en voorwaarden
De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van
dezelfde soort als deze verzekering te herzien en deze verzekering tussentijds aan de nieuwe
premie en/of voorwaarden aan te passen. De maatschappij zal verzekeringnemer van tevoren
schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing. Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum heeft
verzekeringnemer het recht de aanpassing schriftelijk te weigeren, indien deze leidt tot
hogere premie of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn. Indien verzekeringnemer van dit
recht gebruik maakt eindigt de verzekering met onmiddellijke ingang.
Als de verzekering bestaat uit verschillende in de polis vermelde en in de premie-opstelling
gespecificeerde onderdelen, dan geldt deze herzieningsclausule per onderdeel en is
beëindiging alleen mogelijk voor de onderdelen waarop de aanpassing betrekking heeft. Dit
artikel is niet van toepassing bij premieherziening in verband met indexering.

Artikel 13

Looptijd van de verzekering

1

Duur en beëindiging

De verzekering is aangegaan voor de contractsduur die in de polis is aangegeven.
De contractsduur wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de in de polis aangegeven
termijn, tenzij de verzekering overeenkomstig het hieronder bepaalde is beëindigd.
Opzegging van de verzekering tegen het einde van de contractsduur waarvoor de verzekering
is aangegaan of verlengd, dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste 3 maanden.

2

Tussentijdse beëindiging
door verzekeringnemer

De verzekering of een onderdeel daarvan kan door verzekeringnemer tussentijdse schriftelijk
worden opgezegd indien deze, overeenkomstig het bepaalde in het artikel ‘Wijziging van
premie en voorwaarden’, niet accoord gaat met een aanpassing van premie en/of
voorwaarden.

3

Tussentijdse beëindiging
door de maatschappij

De verzekering of een onderdeel daarvan kan door de maatschappij tussentijds schriftelijk
worden opgezegd:
– per premievervaldatum, met een opzegtermijn van tenminste 3 maanden;
– gedurende de periode dat verzekeringnemer in gebreke is de verschuldigde premie te
voldoen, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
– na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag na afwikkeling is
geschied, met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
– indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke
ingang.

Artikel 14

Algemene informatie

1

Adres

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan
zijn laatste bij de maatschappij bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via
wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

2

Persoonsgegevens

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader
over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij
(of, als de verzekering loopt via een gevolmachtigd agent: de gevolmachtigd agent) gevoerde
persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.
Aanmelding van de door de maatschappij gevoerde registratie bij de Registratiekamer is
gedaan op 29 juni 1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder
ter inzage bij de maatschappij.

3 Toepasselijk recht en
klachteninstanties

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kan men zich, behalve
tot de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam,
wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN ’s-Gravenhage.

Nadere Omschrijvingen
1

Aardbeving of
vulkanische uitbarsting

Onder aardbevinging en vulkanische uitbarsting wordt verstaan schade, ontstaan hetzij
gedurende de tijd waarin, hetzij binnen 24 uur nadat in of nabij de plaats, waar de verzekerde
zaken zich bevinden, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben
voorgedaan, tenzij de verzekerde bewijst, dat de schade niet aan één van de vermelde
verschijnselen kan worden toegeschreven.

2

Atoomkernreacties

1
2

3

De verzekering geeft geen dekking indien de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
De uitsluiting onder lid 1 geldt niet met betrekking tot schadeveroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige,
medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire)beveiligingsdoeleinden,
mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zo ver vereist) van kracht is
voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-actieve stoffen.
Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie
aan boord van een schip.
Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade
aansprakelijk is, vindt lid 2 geen toepassing.

3

Bereddingskosten

De kosten, die door verzekerde bij of na het ontstaan van een gedekte gebeurtenis worden
gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan de verzekerde zaken.

4

Beroving en afpersing

Het door geweld of bedreiging met geweld dwingen tot afgifte van geld en/of zaken. Hieronder
wordt niet verstaan zakkenrollerij.

5

Brand

Onder brand wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard
gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is
onder andere geen brand:
– zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
– doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
– oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Als schade door brand wordt ook beschouwd schade, ontstaan door en tijdens het blussen en
bestrijden van de brand, alsook de schade ontstaan bij het redden van de verzekerde zaken,
waaronder begrepen schade door wegraken of diefstal en schade die het gevolg is van door
de bevoegde autoriteiten genomen maatregelen om de voortgang van de brand te stuiten.
Verzekerd is zowel schade door brand in de eigen woning als door een naburige brand.

6

Expertisekosten

Het salaris en de kosten van de met de schadevaststelling belaste experts komen ten laste
van de maatschappij. Van de door verzekerde benoemde expert echter tot maximaal het
bedrag aan salaris en kosten van de door de maatschappij benoemde expert.

7

Extra kosten

De in redelijkheid benodigde uitgaven voor noodzakelijk verblijf in hotel of pension als gevolg
van een gedekte gebeurtenis.

8

Luchtverkeer

Onverminderd het bepaalde onder Molest is ook gedekt schade aan de verzekerde zaken
tengevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend, of vallend
lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit
geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig
ander voorwerp dat getroffen is door enig hier vermeld voorwerp.:

9

Molest

Onder schade door molest wordt verstaan schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend
conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
De maatschappij dient te bewijzen dat de schade direct veroorzaakt is door of ontstaan uit
één van de vermelde oorzaken.
NB
De zes vermelde vormen van molest alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel
van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd.

10 Ontploffing

Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke vernieling
onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen
of dampen, zulks met inachtname van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen
een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende
krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin
bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en
onverschillig of zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze
ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen van gas,
damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten
het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing
buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de
onmiddellijke werking zijn geweest van gassen en dampen, welke door een scheikundige
reactie van vaste, vloeibare gas- en dampvormige stoffen, of een mengsel daarvan, zijn
ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.

In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing is
tevens gedekt de schade aan de verzekerde zaken welke als gevolg van die vernieling
moeten worden aangemerkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere
zaken door ontploffing is meegedekt de schade aan de verzekerde zaken welke als een
gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden aangemerkt.
NB
De tekst van deze clausule en de daarbij behorende toelichting is op 5 april 1982, onder
nummer 275/82, door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.
11 Opruimingskosten

De niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van afbreken en/of wegruimen van de
verzekerde zaken, voor zover deze afbraak of wegruiming het noodzakelijk gevolg is van
een gedekte gebeurtenis en daarvoor geen enkele behandeling of bewerking van grond of
water is vereist.

12 Overstroming

Schade als gevolg van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere
waterkeringen, ongeacht of de overstroming oorzaak danwel gevolg is van een op deze polis
gedekte gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand of ontploffing als
gevolg van overstroming.

13 Rellen

Rellen, relletjes en opstootjes waarmee gelijk te stellen plundering en werkstaking.

14 Salvagekosten

De door de Stichting Salvage bij de maatschappij in rekening gebrachte kosten van de door
haar verrichte werkzaamheden in opdracht van de brandweer.

15 Storm

Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde
(windkracht 7 en hoger).

16 Vandalisme

Beschadigingen aangericht uit vernielzucht door iemand die wederrechtelijk de woning is
binnengedrongen.

17 Vervoer en opslag

De als gevolg van een gedekte gebeurtenis noodzakelijk geworden kosten van vervoer en
opslag van de inboedel.

