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Bijzondere Voorwaarden Woonhuis-, Glas-, Inboedel- En Kostbaarhedenverzekering

De op het polisblad van toepassing verklaarde bijzondere voorwaarden en clausules vormen tezamen met de algemene voorwaarden de

verzekeringsvoorwaarden.

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering | Brand  PW/BRA 0906

1 Begripsomschrijvingen

In afwijking van respectievelijk in aanvulling op de in de algemene voorwaarden opgenomen begripsomschrijvingen wordt in deze

woonhuisverzekering verstaan onder:

1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw, in gebruik voor particuliere bewoning, met inbegrip van bijgebouwen, waarin

geen beroep of bedrijf wordt uitgeoefend, en terreinafscheidingen.

2 Dekking

2.1 Met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek dekt deze verzekering, tot ten hoogste het

verzekerd bedrag, schade aan het verzekerde woonhuis, veroorzaakt door:

a brand*;

b ontploffing*;

c blikseminslag*, ook al is daardoor geen brand ontstaan;

d luchtvaartuigen*.

2.2 Schade aan funderingen, kelders en andere ondergrondse bouwwerken is uitsluitend gedekt, indien dit is aangetekend op het

polisblad.

De van een * voorziene begrippen zijn in de algemene voorwaarden omschreven onder ‘Nadere omschrijvingen’.

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering | Brand/Storm  PW/BST-0906
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1.1

Begripsomschrijvingen

In afwijking van respectievelijk in aanvulling op de in de algemene voorwaarden opgenomen begripsomschrijvingen wordt in deze

woonhuisverzekering verstaan onder:

Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw, in gebruik voor particuliere bewoning, met inbegrip van bijgebouwen, waarin 
geen beroep of bedrijf wordt uitgeoefend, en terreinafscheidingen.

2 Dekking

2.1 Met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek dekt deze verzekering, tot ten hoogste het

verzekerd bedrag, schade aan het verzekerde woonhuis, veroorzaakt door:

a. brand*;

b. ontploffing*;

c. blikseminslag*, ook al is daardoor geen brand ontstaan;

d. luchtvaartuigen*;

e. storm*;

f. sneeuwbelasting op daken en muren, met uitsluiting van schade door binnengedrongen sneeuw of smeltwater.

2.2 Deze verzekering dekt tevens schade aan de ruiten, aanwezig in ramen en kozijnen van het verzekerde woonhuis, doch uitsluitend

indien:

a. de schade is veroorzaakt door storm*; en

b. de totale door storm veroorzaakte schade 75 procent of meer van het verzekerd bedrag bedraagt.

2.3 Schade aan funderingen, kelders en andere ondergrondse bouwwerken is uitsluitend gedekt, indien dit is aangetekend op het

polisblad.

De van een * voorziene begrippen zijn in de algemene voorwaarden omschreven onder ‘Nadere omschrijvingen’.

3 Eigen risico

3.1 Per gebeurtenis blijft voor elk gebouw dat stormschade heeft opgelopen het op het polisblad vermelde bedrag voor rekening van

de verzekerde.

4 Uitsluitingen

Uitgesloten is de door storm veroorzaakte schade aan:

a ruiten, voor zover niet gedekt op grond van het bepaalde in 2.2, en andere glazen onderdelen van het verzekerde woonhuis;

b lichtreclames, uithangborden, terreinafscheidingen en andere niet tot de eigenlijke opstal behorende zaken;



c zonweringen en (schotel)antennes;

d een in slechte staat van onderhoud verkerend gebouw;

e een geheel of gedeeltelijk open gebouw zoals open hooibergen, afdaken e.d., tenzij dit blijkens een aantekening op het

polisblad uitdrukkelijk is meeverzekerd.

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering | Uitgebreide Gevaren  PW/UGV-0906

1 Begripsomschrijvingen
In afwijking van respectievelijk in aanvulling op de in de algemene voorwaarden opgenomen begripsomschrijvingen wordt in deze

woonhuisverzekering verstaan onder:

1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw, in gebruik voor particuliere bewoning, met inbegrip van bijgebouwen, waarin

geen beroep of bedrijf wordt uitgeoefend.

2 Dekking
2.1 Met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek dekt deze verzekering, tot ten hoogste het

verzekerd bedrag, schade aan het verzekerde woonhuis, veroorzaakt door:

a brand*;

b ontploffing*;

c blikseminslag*; ook al ontstaat daardoor geen brand;

d luchtvaartuigen*;

e storm*;

f inbraak of poging daartoe;

g vandalisme, gepleegd door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen;

h directe neerslag (regenval, sneeuwval, hagel) en smeltwater, onvoorzien het gebouw binnengedrongen door lekkage of

overlopen van daken, dakgoten, balkons  en afvoerpijpen;

i water en stoom, als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van springen door bevriezing onvoorzien gestroomd uit

waterleiding- of centraleverwarmingsinstallaties of uit daarop aangesloten leidingen, sanitaire- en andere toestellen;

j kosten van opsporing, breek- en/of herstelwerkzaamheden, noodzakelijk na een breuk van de waterleiding of

centraleverwarmingsinstallatie;

k olie, onvoorzien stromend uit de centraleverwarmingsinstallatie of uit op de schoorsteen aangesloten kachels en haarden met

bijbehorende leidingen en tanks;

l aanrijding of aanvaring van het gebouw, alsmede door afgevallen of uitgestroomde lading;

m rook en roet, plotseling uitgestoten door op een afvoerkanaal aangesloten verwarmingsinstallatie;

n plunderingen en relletjes alsmede schade veroorzaakt door ongeregeldheden bij werkstakingen;

o het omvallen van kranen en heistellingen;

p het omvallen, kappen of snoeien van bomen.

De van een * voorziene begrippen zijn in de algemene voorwaarden omschreven onder ‘Nadere omschrijvingen’.

2.2 Boven het verzekerd bedrag, voor zover noodzakelijk in verband met de verwezenlijking van een verzekerd risico, doch per rubriek

telkens tot ten hoogste 10 procent van het verzekerd bedrag, is/zijn gedekt:

a tuinaanleg en beplanting, behorende bij het gebouw en wel tegen alle verzekerde risico’s met uitzondering van storm, diefstal,

inbraak, vandalisme, neerslag, plunderingen, kappen of snoeien van bomen. Meeverzekerd is echter schade veroorzaakt door

het in de tuin neerkomen van voorwerpen die door storm van buiten zijn meegevoerd;

b opruimingskosten;

c extra kosten, als gevolg van noodzakelijke verbeteringen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waartoe verzekerde

door de overheid verplicht wordt;

d andere noodzakelijke kosten, niet vallende onder enige voorgaande rubriek en niet zijnde materiële schade, in overleg met de

maatschappij gemaakt tot een maximum van 455 euro;

e huurderving over ten hoogste 52 weken, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden van het gebouw. Indien

de verzekerde zelf de gebruiker is, wordt uitgekeerd op basis van de huurwaarde. Gaat de verzekerde niet over tot herbouw of

herstel, dan wordt ten hoogste over 10 weken uitgekeerd;

f schade aan zaken van derden in het gebouw en in naburige gebouwen, alsmede schade aan die naburige gebouwen zelf, voor

zover verzekerde als eigenaar van het gebouw voor deze schade aansprakelijk is en de zaken en de naburige gebouwen niet

elders verzekerd zijn.

2.3 Schade aan funderingen, kelders en andere ondergrondse bouwwerken is uitsluitend gedekt, indien dit blijkens een aantekening op

het polisblad uitdrukkelijk is meeverzekerd.

3 Uitsluitingen
3.1 Uitgesloten is de door storm veroorzaakte schade aan een in slechte staat van onderhoud verkerend gebouw.

3.2 Uitgesloten is de door water veroorzaakte schade, indien deze is veroorzaakt:

a door grondwater;

b door het overlopen van of terugstromen uit putten en riolen;

c door directe neerslag (regenval, sneeuwval, hagel) of smeltwater, binnengekomen door openstaande deuren, ramen of luiken;

d als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw;

e als gevolg van vochtdoorlating van muren van het gebouw.
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3.3 In geval schade is veroorzaakt door directe neerslag (regenval, sneeuwval, hagel) of smeltwater, binnengedrongen door lekkage of

overlopen van daken, dakgoten, balkons  en afvoerpijpen zijn de kosten van reparatie van daken, dakgoten, balkons en afvoerpijpen

uitgesloten.

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering | Van Buiten Komende Onheilen  PW/ VBO-1211

1 Begripsomschrijvingen

In afwijking van respectievelijk in aanvulling op de in de algemene voorwaarden opgenomen begripsomschrijvingen wordt in deze

woonhuisverzekering verstaan onder:

1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw, in gebruik voor particuliere bewoning, met inbegrip van bijgebouwen, waarin

geen beroep of bedrijf wordt uitgeoefend.

2 Dekking

2.1 Met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek dekt deze verzekering, tot ten hoogste het

verzekerd bedrag, schade aan het verzekerde woonhuis, veroorzaakt door:

a brand*;

b ontploffing*;

c blikseminslag*; ook al ontstaat daardoor geen brand;

d luchtvaartuigen*;

e storm*;

f inbraak of poging daartoe;

g vandalisme, gepleegd door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen;

h directe neerslag (regenval, sneeuwval, hagel) en smeltwater, onvoorzien het gebouw binnengedrongen door lekkage of

overlopen van daken, dakgoten, balkons  en afvoerpijpen;

i water en stoom, als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van springen door bevriezing onvoorzien gestroomd uit

waterleiding- of centraleverwarmingsinstallaties of uit daarop aangesloten leidingen, sanitaire- en andere toestellen;

j kosten van opsporing, breek- en/of herstelwerkzaamheden, noodzakelijk na een breuk van de waterleiding of

centraleverwarmingsinstallatie;

k olie, onvoorzien stromend uit de centraleverwarmingsinstallatie of uit op de schoorsteen aangesloten kachels en haarden met

bijbehorende leidingen en tanks;

l aanrijding of aanvaring van het gebouw, alsmede door afgevallen of uitgestroomde lading;

m    rook en roet, plotseling uitgestoten door op een afvoerkanaal aangesloten verwarmingsinstallatie;

n plunderingen en relletjes alsmede schade veroorzaakt door ongeregeldheden bij werkstakingen;

2.2

o het omvallen van kranen en heistellingen;

p het omvallen, kappen of snoeien van bomen;

q ieder ander plotseling van buiten komend onheil.

De van een * voorziene begrippen zijn in de algemene voorwaarden omschreven onder ‘Nadere omschrijvingen’.

Deze verzekering dekt tevens schade door het breken van ruiten, aanwezig in ramen en kozijnen van het verzekerde woonhuis. 
Gebroken ruiten mogen zonder voorafgaande toestemming van de maatschappij worden vervangen, mits:

a. de kosten niet meer bedragen dan 150 euro; en

b. de te overleggen nota de schadedatum en -oorzaak vermeldt.

2.3 Boven het verzekerd bedrag, voor zover noodzakelijk in verband met de verwezenlijking van een verzekerd risico, doch per rubriek

telkens tot ten hoogste 10 procent van het verzekerd bedrag, is/zijn gedekt:

a tuinaanleg en beplanting, behorende bij het gebouw en wel tegen alle verzekerde risico’s met uitzondering van storm, diefstal,

inbraak, vandalisme, neerslag, plunderingen, kappen of snoeien van bomen. Tevens is gedekt schade veroorzaakt door  het in

de tuin neerkomen van voorwerpen die door storm van buiten zijn meegevoerd;

b opruimingskosten;

c extra kosten, als gevolg van noodzakelijke verbeteringen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waartoe verzekerde

door de overheid verplicht wordt;

d andere noodzakelijke kosten, niet vallende onder enige voorgaande rubriek en niet zijnde materiële schade, in overleg met de

maatschappij gemaakt tot een maximum van 455 euro;

e huurderving over ten hoogste 52 weken, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden van het gebouw. Indien

de verzekerde zelf de gebruiker is, wordt uitgekeerd op basis van de huurwaarde. Gaat de verzekerde niet over tot herbouw of

herstel, dan wordt over ten hoogste 10 weken uitgekeerd;

f schade aan zaken van derden in het gebouw en in naburige gebouwen, alsmede schade aan die naburige gebouwen zelf, voor

zover verzekerde als eigenaar van het gebouw voor deze schade aansprakelijk is en de zaken en de naburige gebouwen niet

elders verzekerd zijn.

2.4 Schade aan funderingen, kelders en andere ondergrondse bouwwerken is uitsluitend gedekt, indien dit blijkens een aantekening op

het polisblad uitdrukkelijk is meeverzekerd.

3 Uitsluitingen

3.1 Van de dekking als hiervoor in 2.1 omschreven is uitgesloten schade:
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a ontstaan door de aard of een gebrek van de fundering van het woonhuis; 

b door grondwater;

c veroorzaakt door insecten, vogels, ongedierte, schimmels, zwammen, bacteriën, virussen en andere micro-organismen;

d aan het dak en de muren, veroorzaakt door inwerking van vocht of door bevriezing;

e als gevolg van vochtdoorlating van muren;

f als gevolg van slecht onderhoud, slijtage of constructiefouten van het gebouw of de daarin aanwezige installaties, toestellen of

apparaten;

g veroorzaakt door of verband houdende met milieuverontreiniging;

h veroorzaakt door of op last van enig als zodanig handelend overheidsorgaan;

i veroorzaakt door instorting, grondverschuiving, grondverzakking, trillingen of wateronttrekking;

j veroorzaakt door verf, kleurstoffen, vetten of andere verontreinigende of bijtende stoffen aan het gebouw;

k veroorzaakt door reiniging, onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan het gebouw;

l ontstaan als normaal gevolg van het gebruik van het gebouw;

m veroorzaakt door een gedraging van de verzekerde en/of een gezinslid  en/of een andere persoon met wie de verzekerde

duurzaam samenwoont die wezenlijk afwijkt van hetgeen redelijkerwijs van hen mocht worden verwacht;

n veroorzaakt door dieren die door de verzekerde en/of een gezinslid  en/of een andere persoon met wie de verzekerde

duurzaam samenwoont worden gehouden of werden toegelaten.

3.2 Uitgesloten is de door storm veroorzaakte schade aan een in slechte staat van onderhoud verkerend gebouw.

3.3 Tenzij dit blijkens een aantekening op het polisblad uitdrukkelijk is meeverzekerd, biedt deze verzekering geen dekking voor:

a glas in hobbykassen, windschermen, op balkons, in trappenhuizen, in portieken of in terreinafscheidingen;

b op het glas aangebrachte beschilderingen, opschriften of versieringen, gebogen, bewerkt, gehard of gelaagd glas,

spiegeldraadglas, gebrandschilderd glas of glas in lood;

c liggend glas met een oppervlakte van meer dan 1 m²;

d ruiten, die met speciale voorzieningen (hangsteiger, stelling, kraan en dergelijke) geplaatst moeten worden.

Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering  PW/GLA 0906

1 Begripsomschrijvingen

In afwijking van respectievelijk in aanvulling op de in de algemene voorwaarden opgenomen begripsomschrijvingen wordt in deze

glasverzekering verstaan onder:

1.1 Glas: ruiten dienende tot lichtdoorlating, aanwezig in ramen en deuren van het woonhuis. Onder ruiten worden tevens verstaan:

- glas functionerend als ramen en deuren; 

- lichtdoorlatend kunststof, aanwezig in of functionerend als ramen, deuren of lichtkoepels.

2 Dekking

2.1 Met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek dekt deze verzekering schade aan het verzekerde

glas tengevolge van breuk, inclusief de inzetkosten van het glas, alsmede de met toestemming van de maatschappij gemaakte

kosten voor het aanbrengen van noodvoorzieningen, waaronder begrepen noodruiten.

2.2 De maatschappij zal het gebroken glas zo spoedig mogelijk door glas van dezelfde soort en hoedanigheid doen vervangen, dan wel

de kostprijs van het glas, vermeerderd met de inzetkosten, in geld vergoeden.

2.3 Gebroken ruiten mogen zonder voorafgaande toestemming van de maatschappij worden vervangen, mits:

a de kosten niet meer bedragen dan 150 euro; en

b de te overleggen nota de schadedatum en -oorzaak vermeldt.

3 Uitsluitingen

3.1 Uitgesloten is de aan een ruit veroorzaakte schade als gevolg van:

a verplaatsing, verandering of bewerking van de ruit;

b verbouwing of aanbouw van het gebouw, waarin de ruit zich bevindt, tenzij dit blijkens een aantekening op het polisblad

uitdrukkelijk is meeverzekerd of verzekerde bewijst dat de schade er niet door is veroorzaakt;

c foutieve constructie of slecht onderhoud van het gebouw, waarin de ruit zich bevindt.

3.2 Tenzij dit blijkens een aantekening op het polisblad uitdrukkelijk is meeverzekerd, biedt deze verzekering geen dekking voor:

a glas in windschermen, op balkons, in trappenhuizen, in portieken of in terreinafscheidingen;

b op het glas aangebrachte beschilderingen, opschriften of versieringen, gebogen, bewerkt, gehard of gelaagd glas,

spiegeldraadglas, gebrandschilderd glas of glas in lood;

c liggend glas met een oppervlakte van meer dan 1 m²;

d ruiten, die met speciale voorzieningen (hangsteiger, stelling, kraan en dergelijke) geplaatst moeten worden.

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering | Brand/Storm  PI/BST-0906

1 Begripsomschrijvingen

In afwijking van respectievelijk in aanvulling op de in de algemene voorwaarden opgenomen begripsomschrijvingen wordt in deze

inboedelverzekering verstaan onder:
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1.1 Inboedel:  alle roerende zaken van de verzekeringnemer en/of een inwonend gezinslid en/of een andere persoon met wie de

verzekeringnemer duurzaam samenwoont, behorende tot de particuliere huishouding, met inbegrip van aangebrachte

interieurverbeteringen voor huishoudelijke doeleinden, zonweringen en (schotel)antennes alsmede bromfietsen, mits deze zich in

de woning bevinden.

1.2 Geld en geldswaardig papier: in de woning aanwezig geld en geldswaardig papier (waaronder mede te verstaan blanco cheques,

betaalpassen, chipcards) dat eigendom is van een verzekerde.

1.3 Huurdersbelang: het belang als huurder bij het gedeelte van het gebouw, waarin de inboedel zich bevindt, ter zake van voor zijn

rekening aangebrachte veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen zoals centraleverwarmings-, keuken- en sanitaire installaties,

betimmeringen, parket en andere vloeren alsmede aan het gebouw bevestigde zonweringen en (schotel)antennes.

1.4 Tijdelijk elders aanwezige zaken:  tot de inboedel behorende roerende zaken die tijdelijk elders, mits niet langer dan drie

aaneengesloten maanden, en vervolgens weer op het op het polisblad vermelde adres aanwezig zijn.

2 Dekking

2.1 Met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek dekt deze verzekering, tot ten hoogste het

verzekerd bedrag, schade aan de verzekerde inboedel, veroorzaakt door:

a brand*;

b ontploffing*;

c blikseminslag*, ook al is daardoor geen brand ontstaan;

d luchtvaartuigen*;

e storm*;

f sneeuwbelasting op daken en muren, met uitsluiting van schade door binnengedrongen sneeuw of smeltwater.

De van een * voorziene begrippen zijn in de algemene voorwaarden omschreven onder ‘Nadere omschrijvingen’.

2.2 Geld en geldswaardig papier is tot ten hoogste 10 procent van het verzekerd bedrag begrepen onder de verzekerde inboedel , doch

met een maximum van 1.250 euro.

2.3 Huurdersbelang is tot ten hoogste 5.000 euro begrepen onder de verzekerde inboedel, tenzij blijkens een aantekening op het

polisblad hiervoor een hoger verzekerd bedrag geldt.

2.4 Ten tijde van de verwezenlijking van het risico tijdelijk elders aanwezige zaken zijn verzekerd tot ten hoogste 10 procent van het

verzekerd bedrag, echter uitsluitend binnen Nederland in een gebouw van steen met harde dakbedekking.

2.5 Zonweringen en (schotel)antennes zijn tot ten hoogste 500 euro verzekerd tegen stormschade, voor antennes geldt een

afschrijving van 1 procent per maand.

3 Eigen risico

3.1 Per gebeurtenis blijft van de door storm veroorzaakte schade het op het polisblad vermelde bedrag voor rekening van de

verzekerde.

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering | Uitgebreide Gevaren  PI/UGV-0906

1 Begripsomschrijvingen

1.1 Inboedel:  alle roerende zaken van de verzekeringnemer en/of een inwonend gezinslid en/of een andere persoon met wie de

verzekeringnemer duurzaam samenwoont, behorende tot de particuliere huishouding, met inbegrip van aangebrachte

interieurverbeteringen voor huishoudelijke doeleinden, zonweringen en (schotel)antennes alsmede bromfietsen, mits deze zich in

de woning bevinden.

1.2 Lijfsieraden: sieraden (inclusief horloges), die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of

gedeeltelijk bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede parels. Schade

veroorzaakt door diefstal van lijfsieraden is verzekerd tot een maximum van 2.500 euro per gebeurtenis, tenzij blijkens een

aantekening op het polisblad uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Audiovisuele- en computerapparatuur: alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur zoals radio’s, cd- , dvd- en platenspelers,

televisietoestellen, videocamera’s, band-, cassette- en videorecorders en alle soorten computerapparatuur, alles met inbegrip van de

daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen zoals platen, cd’s, dvd’s, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf-

en afdrukeenheden. Dit alles met een maximum van 10.000 euro per gebeurtenis.

1.4 Huurdersbelang: het belang als huurder bij het gedeelte van het gebouw, waarin de verzekerde zaken zich bevinden, ter zake van

voor zijn rekening aangebrachte veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen zoals centraleverwarmings-, keuken- en sanitaire

installaties, betimmeringen, parket en andere vloeren, schuurtjes alsmede omheiningen. Dit alles met een maximum van 5.000

euro per gebeurtenis.

1.5 Tijdelijk elders aanwezige zaken:  tot de inboedel behorende roerende zaken die tijdelijk elders, mits niet langer dan drie

aaneengesloten maanden, en vervolgens weer op het op het polisblad vermelde adres aanwezig zijn.

2 Dekking

2.1 Met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek dekt deze verzekering, tot ten hoogste het

verzekerd bedrag, schade aan de verzekerde inboedel, veroorzaakt door:

a brand*;

b ontploffing*;

c blikseminslag*, ook al ontstaat daardoor geen brand;

d luchtvaartuigen*;

5

Postbus 90386
1006 BJ  Amsterdam

info@wederkerige.nl 
www.wederkerige.nl

t 0229 25 93 31
f 020 617076

Onze bijzondere voorwaarden voor
uw woonpolis



e storm*, met uitzondering van stormschade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw, waarin de inboedel zich bevindt;

f inbraak, diefstal of poging daartoe, met inbegrip van vernieling of beschadiging tengevolge hiervan, alsmede afpersing en

beroving, mits gepaard gaande met bedreiging respectievelijk geweldpleging tegen de verzekerde. Diefstal of poging daartoe

in een niet bewoond gebouw is uitsluitend verzekerd na braak;

g vandalisme, gepleegd door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen.

h water en stoom, als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van springen door bevriezing onvoorzien gestroomd of

overgelopen uit binnen of buiten het gebouw gelegen aan- en afvoerbuizen van waterleidingen en

centraleverwarmingsinstallaties en uit daarop aangesloten leidingen, installaties en sanitaire voorzieningen, putten en riolen;

Deze dekking voor waterschade omvat tevens vergoeding van:

• kosten gemaakt ter opsporing en van breek- en/of herstelwerkzaamheden, noodzakelijk na een breuk van de waterleiding

of centraleverwarmingsinstallatie;

• kosten gemaakt ter herstel van leidingen, installaties en sanitaire voorzieningen bij waterschade als gevolg van springen

door bevriezing;

i directe neerslag (regenval, sneeuwval, hagel) en smeltwater, onvoorzien de woning binnengedrongen door lekkage of

overlopen van daken, dakgoten, balkons en afvoerpijpen;

j water, onvoorzien gestroomd uit aquaria, waterbedden of hydrocultures door breuk of plotseling optredend defect daarvan,

met inbegrip van schade aan de daardoor aan de inhoud van aquaria veroorzaakte schade;

k olie, onvoorzien gestroomd uit de centraleverwarmingsinstallatie of uit op de schoorsteen aangesloten kachels en haarden met

bijbehorende leidingen en tanks;

l rook en roet, plotseling uitgestoten door op een afvoerkanaal aangesloten verwarmingsinstallatie;

m plunderingen en relletjes alsmede schade veroorzaakt door ongeregeldheden bij werkstakingen;

n het omvallen van kranen of heistellingen;

o het omvallen, kappen of snoeien van bomen;

p scherven van brekende ruiten en wandspiegels, met inbegrip van de schade aan de wandspiegels;

q bederf van de inhoud van koelkasten en diepvriezers tengevolge van storing in de koel- of vriesinrichting of van stroomuitval

langer dan 6 uur (koelschade). Dit met een maximum van 1.250 euro.

De van een * voorziene begrippen zijn in de algemene voorwaarden omschreven onder ‘Nadere omschrijvingen’.

2.2 De verzekering is tevens elders van kracht, met dien verstande dat:

a in zich op het risicoadres bevindende bijgebouwen van steen met harde dakbedekking alsmede in trappenhuizen en

privébergruimten zoals kelderboxen, toegang gevende respectievelijk behorende tot de woning,  voor wat betreft diefstal en

vandalisme de dekking uitsluitend geldt na braak aan het bijgebouw respectievelijk na braak aan de eigenlijke afsluitingen van

de woning en/of het gebouw waarin het trappenhuis of de privébergruimte zich bevindt;

b op andere plaatsen, zoals in de openlucht, in tenten, in strand- en tuinhuisjes, in voer- en vaartuigen en caravans uitsluitend

schade is gedekt, die is veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag en luchtvaartuigen alsmede door afpersing en

beroving, mits gepaard gaande met bedreiging respectievelijk geweldpleging tegen de verzekerde. Dit alles tot ten hoogste 10

procent van het verzekerd bedrag.

2.3 Zaken tijdelijk elders zijn verzekerd, met dien verstande dat deze zaken:

a binnen Nederland in bewoonde gebouwen van steen met harde dakbedekking zijn gedekt tegen alle verzekerde risico’s;

b binnen Nederland in andere gebouwen van steen met harde dakbedekking tot ten hoogste 10 procent van het verzekerd

bedrag zijn gedekt tegen alle verzekerde risico’s, echter voor wat betreft diefstal en vandalisme uitsluitend na braak aan de

eigenlijke afsluitingen van het (woongedeelte van het) gebouw;

c binnen Nederland buiten gebouwen tot ten hoogste 10 procent van het verzekerd bedrag zijn gedekt tegen brand, ontploffing,

blikseminslag, luchtvaartuigen, alsmede:

• in een deugdelijk afgesloten auto tegen diefstal na braak tot een maximum van 250 euro per gebeurtenis, geld en

geldswaardig papier daaronder niet begrepen;

• tijdens verhuizing van de inboedel tegen schade door een ongeval, het middel van vervoer overkomen, het breken van

hijsgerei of het uit de strop schieten.

2.4 Boven het verzekerd bedrag, voor zover veroorzaakt door of noodzakelijk geworden in verband met de verwezenlijking van een

verzekerd risico, doch per rubriek telkens tot ten hoogste 10 procent van het verzekerd bedrag, is/zijn gedekt:

a schade aan het meubilair als gevolg van ruitbreuk;

b schroeien, zengen en smelten als gevolg van hitte-uitstraling door of aanraking met een brandend, gloeiend of heet voorwerp;

c schade door diefstal en vandalisme, aan de tot de inboedel behorende en zich op het risicoadres bevindende tuinmeubelen,

tuingereedschap, vlaggenstokken of wasgoed;

d schade door het verloren gaan van in de woning aanwezig geld en geldswaardig papier - waaronder niet begrepen blanco

cheques - van de verzekeringnemer  en/of een gezinslid  en/of een andere persoon met wie de verzekeringnemer duurzaam

samenwoont als gevolg van een verzekerd risico. Dit met een maximum van 1.250 euro. Buiten de woning is het verloren gaan

van geld en geldwaardig papier gedekt tot een maximum van 1.000 euro, doch uitsluitend indien er sprake is van afpersing of

beroving, mits gepaard gaande met bedreiging respectievelijk geweldpleging tegen de verzekerde.

Schade door het gebruik van verloren gegane betaalpassen en credit cards is uitsluitend gedekt indien en voor zover de

betrokken bancaire instelling geen schade vergoedt en mits verzekerde de voorschriften, die door de uitgevende instelling zijn

gesteld voor het gebruik daarvan, heeft nageleefd;

e stormschade aan zonweringen en (schotel)antennes tot een maximum van 500 euro, tenzij blijkens een aantekening op het

polisblad uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Antennes zijn verzekerd op basis van dagwaarde met een afschrijving van 1

procent per maand;

f opruimingskosten;
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g kosten van vervoer en opslag;

h extra hotel- en pensionkosten. De uitkering geschiedt gedurende de gehele voor herstel van de woning of herbouw op het

risicoadres benodigde periode, doch over ten hoogste 52 weken. Indien de woning niet wordt hersteld of herbouwd wordt

over ten hoogste 10 weken uitgekeerd;

i extra kosten, als gevolg van noodzakelijke verbeteringen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waartoe de verzekerde

door de overheid verplicht wordt;

j de kosten van noodzakelijke vervanging van gelijkwaardige sloten na diefstal of beroving van de huissleutel tot maximaal 250

euro, echter uitsluitend indien de verzekeringnemer huurder is van de woning;

k kosten, voor zover voor rekening van de verzekeringnemer als huurder van de woning en niet door een andere verzekering

gedekt, zoals herstel of vervanging van behang, witwerk, schilderwerk, betimmeringen, door openbare nutsbedrijven

aangebrachte voorzieningen, alsmede braakschade aan de woning als gevolg van inbraak of poging daartoe.

2.5 Huisdieren
Kleine huisdieren zijn tot ten hoogste 1.000 euro per gebeurtenis verzekerd tegen schade veroorzaakt door brand.

2.6 Zaken van derden
Indien het verzekerd bedrag hoger is dan de waarde van de inboedel, zijn tot ten hoogste het verschil tussen de waarde van de

inboedel en het verzekerd bedrag tot de particuliere huishouding van derden behorende roerende zaken, waaronder begrepen

handgereedschappen, mede onder deze verzekering begrepen, indien en voor zover de schade niet door een andere verzekering is

gedekt.

3 Uitsluitingen

3.1 Van de dekking als hiervoor in 2.1 omschreven is uitgesloten schade:

a veroorzaakt door slijtage;

b die uitsluitend bestaat uit krassen, schrammen of deuken;

c veroorzaakt door insecten, vogels, ongedierte, schimmels, zwammen, bacteriën, virussen en andere micro-organismen;

d veroorzaakt door of verband houdende met milieuverontreiniging;

e veroorzaakt door of op last van enig als zodanig handelend overheidsorgaan;

f als gevolg van slecht onderhoud, slijtage of constructiefouten van het gebouw, waarin de inboedel zich bevindt, of van de

daarin aanwezige installaties, toestellen of apparaten;

g veroorzaakt door, tijdens of in verband met onderhouds- of herstelwerkzaamheden respectievelijk bewerking of reiniging;

h veroorzaakt door opzet, grove schuld respectievelijk een gedraging van de verzekeringnemer en/of een gezinslid  en/of een

andere persoon met wie de verzekeringnemer duurzaam samenwoont, die wezenlijk afwijkt van wat redelijkerwijs van hen

mocht worden verwacht;

i veroorzaakt door dieren die door de verzekeringnemer en/of een gezinslid  en/of een andere persoon met wie de

verzekeringnemer duurzaam samenwoont worden gehouden of werden toegelaten.

3.2 Van de dekking als hiervoor in 2.1 omschreven is uitgesloten de door water veroorzaakte schade, indien deze is veroorzaakt:

a door grondwater;

b door het overlopen van of terugstromen uit putten en riolen;

c door directe neerslag (regenval, sneeuwval, hagel) of smeltwater, binnengekomen door openstaande deuren, ramen, luiken of

gebroken ruiten;

d als gevolg van vochtdoorlating van muren van het gebouw, waarin de inboedel zich bevindt.

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering | Van Buiten Komende Onheilen  PI/VBO-0906

1 Begripsomschrijvingen

1.1 Inboedel:  alle roerende zaken van de verzekeringnemer en/of een inwonend gezinslid en/of een andere persoon met wie de

verzekeringnemer duurzaam samenwoont, behorende tot de particuliere huishouding, met inbegrip van aangebrachte

interieurverbeteringen voor huishoudelijke doeleinden, zonweringen en (schotel)antennes alsmede bromfietsen, mits deze zich in

de woning bevinden.

1.2 Lijfsieraden: sieraden (inclusief horloges), die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of

gedeeltelijk bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede parels. Schade

veroorzaakt door diefstal van lijfsieraden is verzekerd tot een maximum van 2.500 euro per gebeurtenis, tenzij blijkens een

aantekening op het polisblad uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Audiovisuele- en computerapparatuur: alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur zoals radio’s, cd- , dvd- en platenspelers,

televisietoestellen, videocamera’s, band-, cassette- en videorecorders en alle soorten computerapparatuur, voor zover niet vallend

onder de in 1.4 omschreven kleine elektronica, alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige

hulpmiddelen zoals platen, cd’s, dvd’s, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden. Dit alles met een maximum

van 10.000 euro per gebeurtenis.

1.4 Kleine elektronica: alle draagbare en/of op wisselende locaties te gebruiken elektronische apparatuur zoals digitale foto- en

filmcamera’s, e-readers, mobiele telefoons, muziek- en mediaspelers, navigatiesystemen, notebooks, palmtop (spel)computers en

smartphones, alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke accessoires en overige hulpmiddelen zoals draagtasjes,

gegevensdragers en hoofdtelefoons. Dit alles met een maximum van 150 euro per gebeurtenis.

1.5 Huurdersbelang: het belang als huurder bij het gedeelte van het gebouw, waarin de verzekerde zaken zich bevinden, ter zake van

voor zijn rekening aangebrachte veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen zoals centraleverwarmings-, keuken- en sanitaire

installaties, betimmeringen, parket en andere vloeren, schuurtjes alsmede omheiningen. Dit alles met een maximum van 5.000

euro per gebeurtenis.
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1.6 Tijdelijk elders aanwezige zaken:  tot de inboedel behorende roerende zaken die tijdelijk elders, mits niet langer dan drie

aaneengesloten maanden, en vervolgens weer op het op het polisblad vermelde adres aanwezig zijn.

2 Dekking

2.1 Met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek dekt deze verzekering, tot ten hoogste het

verzekerd bedrag, schade aan de verzekerde inboedel, veroorzaakt door:

a brand*;

b ontploffing*;

c blikseminslag*, ook al ontstaat daardoor geen brand;

d luchtvaartuigen*;

e storm*, met uitzondering van stormschade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw, waarin de inboedel zich bevindt;

f inbraak, diefstal of poging daartoe, met inbegrip van vernieling of beschadiging tengevolge hiervan, alsmede afpersing en

beroving, mits gepaard gaande met bedreiging respectievelijk geweldpleging tegen de verzekerde. Diefstal of poging daartoe

in een niet bewoond gebouw is uitsluitend verzekerd na braak;

g vandalisme, gepleegd door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen.

h water en stoom, als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van springen door bevriezing onvoorzien gestroomd of

overgelopen uit binnen of buiten het gebouw gelegen aan- en afvoerbuizen van waterleidingen en

centraleverwarmingsinstallaties en uit daarop aangesloten leidingen, installaties en sanitaire voorzieningen, putten en riolen;

Deze dekking voor waterschade omvat tevens vergoeding van:

• kosten gemaakt ter opsporing en van breek- en/of herstelwerkzaamheden, noodzakelijk na een breuk van de waterleiding

of centraleverwarmingsinstallatie;

• kosten gemaakt ter herstel van leidingen, installaties en sanitaire voorzieningen bij waterschade als gevolg van springen

door bevriezing;

i directe neerslag (regenval, sneeuwval, hagel) en smeltwater, onvoorzien de woning binnengedrongen door lekkage of

overlopen van daken, dakgoten, balkons en afvoerpijpen;

j water, onvoorzien gestroomd uit aquaria, waterbedden of hydrocultures door breuk of plotseling optredend defect daarvan,

met inbegrip van schade aan de daardoor aan de inhoud van aquaria veroorzaakte schade;

k olie, onvoorzien gestroomd uit de centraleverwarmingsinstallatie of uit op de schoorsteen aangesloten kachels en haarden met

bijbehorende leidingen en tanks;

l rook en roet, plotseling uitgestoten door op een afvoerkanaal aangesloten verwarmingsinstallatie;

m plunderingen en relletjes alsmede schade veroorzaakt door ongeregeldheden bij werkstakingen;

n het omvallen van kranen of heistellingen;

o het omvallen, kappen of snoeien van bomen;

p scherven van brekende ruiten en wandspiegels, met inbegrip van de schade aan de wandspiegels;

q bederf van de inhoud van koelkasten en diepvriezers tengevolge van storing in de koel- of vriesinrichting of van stroomuitval

langer dan 6 uur (koelschade). Dit met een maximum van 1.250 euro;

r inductie en/of overspanning als gevolg van blikseminslag op of in de onmiddellijke nabijheid van het risicoadres;

s ieder ander plotseling van buiten komend onheil.

De van een * voorziene begrippen zijn in de algemene voorwaarden omschreven onder ‘Nadere omschrijvingen’.

2.2 De verzekering is tevens elders van kracht, met dien verstande dat:

a. in zich op het risicoadres bevindende bijgebouwen van steen met harde dakbedekking alsmede in trappenhuizen en

privébergruimten zoals kelderboxen, toegang gevende respectievelijk behorende tot de woning,  voor wat betreft diefstal en

vandalisme de dekking uitsluitend geldt na braak aan het bijgebouw respectievelijk na braak aan de eigenlijke afsluitingen van de

woning en/of het gebouw waarin het trappenhuis of de privébergruimte zich bevindt;

b. op andere plaatsen, zoals in de openlucht, in tenten, in strand- en tuinhuisjes, in voer- en vaartuigen en caravans uitsluitend schade

is gedekt, die is veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag en luchtvaartuigen alsmede door afpersing en beroving, mits

gepaard gaande met bedreiging respectievelijk geweldpleging tegen de verzekerde. Dit alles tot ten hoogste 10 procent van het

verzekerd bedrag.

2.3 Zaken tijdelijk elders zijn verzekerd, met dien verstande dat deze zaken:

a. binnen Nederland in bewoonde gebouwen van steen met harde dakbedekking zijn gedekt tegen alle verzekerde risico’s;

b. binnen Nederland in andere gebouwen van steen met harde dakbedekking tot ten hoogste 10 procent van het verzekerd

bedrag zijn gedekt tegen alle verzekerde risico’s, echter voor wat betreft diefstal en vandalisme uitsluitend na braak aan de

eigenlijke afsluitingen van het (woongedeelte van het) gebouw;

c. binnen Nederland buiten gebouwen tot ten hoogste 10 procent van het verzekerd bedrag zijn gedekt tegen brand, ontploffing,

blikseminslag, luchtvaartuigen, alsmede:

• in een deugdelijk afgesloten auto tegen diefstal na braak tot een maximum van 250 euro per gebeurtenis, geld en

geldswaardig papier daaronder niet begrepen;

• tijdens verhuizing van de inboedel tegen schade door een ongeval, het middel van vervoer overkomen, het breken van

hijsgerei of het uit de strop schieten.

2.4 Boven het verzekerd bedrag, voor zover veroorzaakt door of noodzakelijk geworden in verband met de verwezenlijking van een

verzekerd risico, doch per rubriek telkens tot ten hoogste 10 procent van het verzekerd bedrag, is/zijn gedekt:

a schade aan het meubilair als gevolg van ruitbreuk;

b schroeien, zengen en smelten als gevolg van hitte-uitstraling door of aanraking met een brandend, gloeiend of heet voorwerp;

c schade door diefstal en vandalisme, aan de tot de inboedel behorende en zich op het risicoadres bevindende tuinmeubelen,

tuingereedschap, vlaggenstokken of wasgoed;
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d schade door het verloren gaan van in de woning aanwezig geld en geldswaardig papier - waaronder niet begrepen blanco
cheques - van de verzekeringnemer en/of een gezinslid en/of een andere persoon met wie de verzekeringnemer duurzaam
samenwoont als gevolg van een verzekerd risico. Dit met een maximum van 1.250 euro. Buiten de woning is het verloren gaan
van geld en geldwaardig papier gedekt tot een maximum van 1.000 euro, doch uitsluitend indien er sprake is van afpersing of
beroving, mits gepaard gaande met bedreiging respectievelijk geweldpleging tegen de verzekerde.
Schade door het gebruik van verloren gegane betaalpassen en credit cards is uitsluitend gedekt indien en voor zover de
betrokken bancaire instelling geen schade vergoedt en mits verzekerde de voorschriften, die door de uitgevende instelling zijn
gesteld voor het gebruik daarvan, heeft nageleefd;

e stormschade aan zonweringen en (schotel)antennes tot een maximum van 500 euro, tenzij blijkens een aantekening op het
polisblad uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Antennes zijn verzekerd op basis van dagwaarde met een afschrijving van 1
procent per maand;

f opruimingskosten;
g kosten van vervoer en opslag;
h extra hotel- en pensionkosten. De uitkering geschiedt gedurende de gehele voor herstel van de woning of herbouw op het

risicoadres benodigde periode, doch over ten hoogste 52 weken. Indien de woning niet wordt hersteld of herbouwd wordt
over ten hoogste 10 weken uitgekeerd;

i extra kosten, als gevolg van noodzakelijke verbeteringen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waartoe de verzekerde
door de overheid verplicht wordt;

j de kosten van noodzakelijke vervanging van gelijkwaardige sloten na diefstal of beroving van de huissleutel tot maximaal 250
euro;

k kosten, voor zover voor rekening van de verzekeringnemer als huurder van de woning en niet door een andere verzekering
gedekt, zoals herstel of vervanging van behang, witwerk, schilderwerk, betimmeringen, door openbare nutsbedrijven
aangebrachte voorzieningen, alsmede braakschade aan de woning als gevolg van inbraak of poging daartoe.

2.5 Huisdieren
Kleine huisdieren zijn tot ten hoogste 1.000 euro per gebeurtenis verzekerd tegen schade veroorzaakt door brand.

2.6 Zaken van derden
Indien het verzekerd bedrag hoger is dan de waarde van de inboedel, zijn tot ten hoogste het verschil tussen de waarde van de
inboedel en het verzekerd bedrag tot de particuliere huishouding van derden behorende roerende zaken, waaronder begrepen
handgereedschappen, mede onder deze verzekering begrepen, indien en voor zover de schade niet door een andere verzekering is
gedekt.

3 Uitsluitingen
3.1 Van de dekking als hiervoor in 2.1 omschreven is uitgesloten schade:

a veroorzaakt door slijtage;
b die uitsluitend bestaat uit vlekken, krassen, schrammen of deuken;
c veroorzaakt door insecten, vogels, ongedierte, schimmels, zwammen, bacteriën, virussen en andere micro-organismen;
d veroorzaakt door of verband houdende met milieuverontreiniging;
e veroorzaakt door of op last van enig als zodanig handelend overheidsorgaan;
f als gevolg van slecht onderhoud, slijtage of constructiefouten van het gebouw, waarin de inboedel zich bevindt, of van de

daarin aanwezige installaties, toestellen of apparaten;
g anders dan door brand veroorzaakt door, tijdens of in verband met onderhouds- of herstelwerkzaamheden respectievelijk

bewerking of reiniging;
h veroorzaakt door, tijdens of in verband met het gebruik van inkt, olie, verf, vet of een bijtende stof;
i veroorzaakt door opzet, grove schuld respectievelijk een gedraging van de verzekeringnemer en/of een gezinslid en/of een

andere persoon met wie de verzekeringnemer duurzaam samenwoont, die wezenlijk afwijkt van wat redelijkerwijs van hen
mocht worden verwacht;

j veroorzaakt door dieren die door de verzekeringnemer en/of een gezinslid en/of een andere persoon met wie de
verzekeringnemer duurzaam samenwoont worden gehouden of werden toegelaten;

k anders dan door brand of schroeien veroorzaakt aan kleding tijdens het dragen daarvan.
3.2 Van de dekking als hiervoor in 2.1 omschreven is uitgesloten de door water veroorzaakte schade, indien deze is veroorzaakt:

a door grondwater;
b door het overlopen van of terugstromen uit putten en riolen;
c door directe neerslag (regenval, sneeuwval, hagel) of smeltwater, binnengekomen door openstaande deuren, ramen, luiken of

gebroken ruiten;
d als gevolg van vochtdoorlating van muren van het gebouw, waarin de inboedel zich bevindt.

3.3 Van de dekking als hiervoor in 2.1 onder s. omschreven is - onverminderd de elders in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen
uitsluitingen - uitgesloten schade, die is veroorzaakt:
a door de verzekeringnemer en/of een gezinslid en/of een andere persoon met wie de verzekeringnemer duurzaam
samenwoont;
b aan een tot de inboedel behorende zaak die zich ten tijde van de verwezenlijking van het risico niet in de woning bevond;
c aan (zonne)brillen en contactlenzen.
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Bijzondere Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering PW/KBH-0906

1 Begripsomschrijvingen
In afwijking van respectievelijk in aanvulling op de in de algemene voorwaarden opgenomen begripsomschrijvingen wordt in deze
kostbaarhedenverzekering verstaan onder:

1.1 Verzekerde zaken: de in de bij de verzekering behorende en daarvan deel uitmakende specificatie en/of deskundigentaxatie
omschreven kostbaarheden.

1.2 Waarde: gedurende 3 jaar na aankoop of na taxatie door een deskundige geldt als waarde van een verzekerde zaak het bedrag dat is
vermeld op de aan de maatschappij overgelegde originele aankoopnota respectievelijk het bedrag van de voortaxatie. Na het
verstrijken van deze geldigheidstermijn wordt de waarde vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de algemene voorwaarden.

2 Dekking
2.1 Omvang van de dekking

Deze verzekering dekt, tot ten hoogste het verzekerd bedrag, de materiële schade aan de verzekerde zaken door diefstal, verlies,
vermissing en - onverschillig hoe ontstaan - vernietiging en beschadiging.

2.2 Dekkingsgebied
Deze verzekering dekt de verzekerde zaken over de gehele wereld. In afwijking hiervan zijn beelden, etsen, schilderijen,
tekeningen en andere kostbaarheden die zich naar hun aard langdurig op één plaats en/of adres bevinden, uitsluitend gedekt:
• in de op het polisblad genoemde woning van de verzekerde;
• binnen Nederland tijdens het vervoer naar en van, en tijdens het voor herstel noodzakelijke verblijf bij een hersteller.

2.3 Automatisch bijverzekeren
Binnen de geldigheidsduur van deze verzekering verkregen kostbaarheden worden gedurende een periode van twee maanden na
verkrijging automatisch tot 10 procent van het verzekerd bedrag gedekt op basis van de betaalde aankoopprijs of, bij het ontbreken
daarvan, de door deskundigen vastgestelde waarde ten tijde van de verkrijging.

3 Uitsluitingen
Naast de in de algemene voorwaarden opgenomen algemene uitsluitingen en beperkingen gelden is van deze verzekering
uitgesloten:

3.1 Schade door normaal gebruik (zoals krassen, schrammen, deuken e.d.), door bewerking, reiniging (waaronder niet wordt verstaan
het verwijderen van stof met een droge doek) of reparatie van een verzekerde zaak.

3.2 Schade die uitsluitend bestaat uit beschadigingen aan foudraals, koffers, kisten, tassen, hoezen en standaards.
3.3 Schade door slijtage, een klimatologische - of temperatuursinvloed of enige andere geleidelijk op een verzekerde zaak werkende

invloed.
3.4 Schade door insecten, vogels, ongedierte, schimmels, zwammen, bacteriën, virussen en andere micro-organismen;
3.5 Schade door de aard of een gebrek van een verzekerde zaak, behalve als dit brand of ontploffing tot gevolg heeft.
3.6 Schade door diefstal of vermissing tijdens het onbeheerd achterlaten buiten de woning van de verzekerde alsmede het zonder

toezicht achterlaten van een verzekerde zaak anders dan in een degelijk afgesloten ruimte. Onder een afgesloten ruimte wordt niet
verstaan caravans, tenten, (motor)voertuigen en dergelijke.

3.7 Schade door het gebruik, of het onder zich hebben van een verzekerde zaak door een ander dan de verzekerde.
3.8 Schade door mechanische gebreken en het opwinden van veren.
3.9 Schade door het niet, of niet goed functioneren van een verzekerde zaak zonder dat er tevens sprake is van een uiterlijke

beschadiging van die verzekerde zaak.
3.10 Schade door kortsluiting, overbelasting, te hoge spanning en stroomlekken, die geen brandschade tot gevolg hebben.
3.11 Schade door breuk van lampen of beschadiging van kabels.
3.12 Schade aan balgen, snaren, rietjes, stokken en trommelvellen door het gebruik.
3.13 Schade die is ontstaan terwijl de verzekerde zaak voor beroepsdoeleinden werd gebruikt, tenzij blijkens een aantekening op het

polisblad anders is overeengekomen, of in consignatie, pand of huur was gegeven.

4 Schadevergoeding
4.1 Als basis voor de schadevergoeding wordt uitsluitend in aanmerking genomen de waarde van de verzekerde zaken afzonderlijk,

ongeacht eventuele waardeverlies op basis van een manco in de collectie, paar, stel, e.d
4.2 Het staat de maatschappij vrij om, met toestemming van de verzekerde, de schade in natura te vergoeden.
4.3 Immateriële schade wordt niet vergoed.
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