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Product
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plus met glas
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Nieuwe voorwaarden
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08.2019
Bijzondere voorwaarden inboedelverzekering Ansvar
Idéaalpakket Model 02-2021

Inboedel
Omschrijving

Alle roerende zaken (met inbegrip van
lijfsieraden) die behoren tot de
particuliere huishouding van de
verzekerde.

Alle roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding van de verzekerde, inclusief:
• brom- en snorfietsen;
• onderdelen van caravans, boten en vakantiehuisjes die in de woning zijn opgeslagen;
• autoradio's en/of de frontjes daarvan die zich in de woning bevinden ter preventie van diefstal
uit verzekerde's auto.

Alle verplaatsbare spullen (roerende zaken) die tot een
particuliere huishouding van verzekerde behoren en die in
het woonhuis aanwezig zijn, inclusief:
• snor- en bromfietsen;
• elektrische fietsen;
• schotelantennes;
• zonweringen;
• praktijk- en/of kantoorinventaris;
• apparatuur en/of gereedschappen voor de uitoefening
van een eigen bedrijf van verzekerde of van zijn beroep in
loondienst;
• gemotoriseerde grasmaaiers;
• huisdieren.

Geld, cheques en geldswaardig papier; zaken bedoeld voor zakelijk gebruik; onbewerkte edele
metalen en ongezette edelstenen; motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen; dieren.

Andere motorrijtuigen dan gemotoriseerde grasmaaiers;
snor- en bromfietsen en elektrische fietsen.

Aangevuld met een dekking voor
glasbreuk (geclausuleerd op polis).

Niet onder inboedel
wordt gerekend
Dekking
Basis

Dekking is modulair opgebouwd. Alleen dekking voor de modules die op de polis zijn aangetekend. Materiële schade aan het of verloren gaan van (een deel
van) de inboedel als direct gevolg van iedere onvoorziene
Module Basis, schade door:
schadeveroorzakende gebeurtenis die zich plotseling
• brand;
voordoet tijdens de looptijd van de verzekering.
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• brandblussing, beredding alsmede diefstal tijdens beredding;
• schroeien, zengen, smelten als gevolg van hitte-uitstraling van een ander brandend, gloeiend of
heet voorwerp of de aanraking daarmee;
• blikseminslag;
• ontploffing;
• storm;
• diefstal of poging daartoe;
• vandalisme;
• gewelddadige beroving en afpersing of poging daartoe;
• acceptatie van vals geld (Euro);
• vervanging van sloten en/of cilinders na diefstal uit de woning indien bij de diefstal verzekerde
sleutels zijn ontvreemd of wanneer de diefstal is gepleegd dmv valse sleutels;
• rook en roet.
Module Waterschade e.d., schade door:
• neerslag onvoorzien het gebouw binnengedrongen;
• sneeuwdruk;
• water en stoom, onvoorzien gestroomd of gelopen uit waterleiding-, sprinkler-, en centrale
verwarmingsinstallaties, inclusief de daarop aangesloten leidingen en toestellen alsmede uit
putten en riolen, een en ander als gevolg van een plotseling optreden defect op plotselinge
verstopping;
• olie, onvoorzien gestroomd uit van het pand of de belending daarvan deel uitmakende
verwarmingsinstallaties, leidingen of tanks;
• onvoorzien gestroomd uit aquaria; • water onvoorzien gestroomd uit een waterbed als gevolg
van een plotseling optredend defect (schade aan het waterbed zelf is uitgesloten, tenzij sprake is
van een ander gedekt evenement.
Module Varia, schade door:
• vliegtuigen;
• inslaande meteorieten;
• aanrijding of aanvaring (waaronder tevens te verstaan het afvallen van lading);
• omvallen van bomen (waaronder ook het afvallen van takken), hijskranen (of onderdelen
daarvan), heistellingen (of afvallen van onderdelen daarvan), zendmasten, vlaggenmasten of
antennes (anders dan door storm)
• het geheel of gedeeltelijk instorten van een belendend gebouw.

Inboedel Ansvar-Neerlandia (2)

Verschillenoverzicht Inboedel

Module Glas, schade door:
• ruitbreuk van alle tot lichtdoorlating dienende ruiten in (dak)ramen en deuren alsmede koepels.
Module "All-risks", schade door:
• alle gevaren, zoals omschreven in de modules Basis, Waterschade, Variaschade, Glasverzekering
(indien deze gekozen is) en de Neerlandia Schadeservice module;
• alle andere onvoorziene en plotselinge van buiten komende onheilen.
Buiten de woning is gedekt:
• nagelvast bevestigd huurdersbelang, zonweringen en antennes (niet verzekerd is schade aan
zonweringen veroorzaakt door neerslag);
•voor zover aanwezig in de tuin of op balkons en terrassen: tuin- of terrasmeubilair,
tuingereedschappen, vlaggenstokken, droogrekken en wasgoed tegen alle onvoorziene en
plotselinge van buitenkomende onheilen met uitzondering van schade veroorzaakt door storm of
neerslag.
Module beroepsgereedschappen. Dekking voor:
• gereedschappen, materialen en elektronica (waaronder computerapparatuur) alsmede
beroepskleding die verzekerde onder zich heeft voor de uitoefening van zijn beroep (in
loondienst) tot een maximum van € 5.000 en voorzover deze niet door een andere verzekering
worden vergoed. NIet verzekerd zijn: geld en geldswaardig papier en mobiele telefoons.
Dekking van deze module is overeenkomstig de basismodule.

Eigen gebrek

Niet specifiek benoemd.

Ja, directe schade aan de inboedel veroorzaakt door de
aard of een gebrek van de verzekerde zaak zelf is ook
verzekerd mits de gebeurtenis zich voordoet tijdens de
looptijd van de verzekering en de verzekerde niet kon
voorzien tijdens het afsluiten of wijzigen van de
verzekering.

Herstel- en breekwerk
water-, afvoer- of
verwarmingsleidingen

Water en stoom, onvoorzien gestroomd of gelopen uit waterleiding-, sprinkler- en centrale
verwarmingsinstallaties, inclusief de daarop aangesloten leidingen en toestellen alsmede uit
putten en riolen, een en ander als gevolg van een plotseling optredend defect of plotselinge
verstopping.
De opsporingskosten die hiermee gemoeid zijn alsmede kosten
van daarmee verband houdend hak- en breekwerk en herstelwerk aan muren, vloeren en andere
onderdelen van het gebouw worden eveneens vergoed, voor zover zij ten laste komen aan de
verzekeringnemer als huurder en voor zover zij niet worden vergoed door een andere verzekering.
Bij springen door vorst worden tevens de kosten van herstel van leidingen en daarop aangesloten
apparaten en toestellen vergoed voor zover zij ten laste komen van verzekeringnemer als huurder
en voor zover zij niet door een andere verzekering worden vergoed.

Gedekt zijn, als onderdeel van het verzekerd bedrag, de
opsporingskosten en de kosten van breek- en herstelwerk.
Deze kosten worden ook vergoed als door het defect nog
geen schade aan de inboedel is ontstaan.
Reparatiekosten van de defecte water-, afvoer- of
verwarmingsinstallatie wordt niet vergoed, behalve als
deze defect zijn geraakt door vorst.
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Schoorsteenbrand

Niet specifiek benoemd.

Dekking mits schoorsteen jaarlijks door professioneel
bedrijf wordt geveegd/gereinigd bij een aanwezige kachel
en/of haard waarin sprake is van verbranding van vaste of
vloeibare stoffen.

Aanbouw/verbouw/reno
vatie

Module glas:
schade ontstaan bij verbouwing, aanbouw, bijbouw of reparatie van de woning is niet verzekerd.

Tijdens aanbouw, verbouw of renovatie van het woonhuis
geeft de verzekering alleen dekking voor schade door:
(het blussen van) brand; ontploffing; blikseminslag; luchten ruimtevaartuigen; relletjes, opstootjes en plunderingen;
aanrijding of aanvaring; (om)vallen van kranen,
hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes,
gekapte bomen of gesnoeide takken, vlaggenmasten en/of
het losraken van delen daarvan; inslaan van meteorieten.

Module All Risks:
schade veroorzaakt als gevolg van verbouwing, bijbouw, onderhoud (niet zijnde reiniging) of
reparatie van de woning is niet verzekerd.

Als woonhuis wind- en waterdicht ook voor andere
onderdelen dekking, gemaximeerd tot 15% van het
verzekerd
Maximum bedrag
vergoeding € 7.500 per gebeurtenis.

Lijfsieraden

Niet specifiek benoemd.

Kostbaarheden

Niet specifiek benoemd.

Audiovisuele en
computer apparatuur
Antiek, kunst,
verzamelingen en
muziekinstrumenten
Geld en geldswaardig
papier
Huisdieren

Niet specifiek benoemd.

Maximum vergoeding € 15.000 per gebeurtenis voor
schade aan of totaal verlies van niet in de polis
gespecificeerde kostbaarheden.
Maximum vergoeding € 15.000 per gebeurtenis.

Niet specifiek benoemd.

Niet specifiek benoemd.

Maximum vergoeding € 1.000.

Maximum vergoeding € 750 per gebeurtenis.

Valt niet onder begrip inboedel.

Maximum vergoeding € 5.000 per gebeurtenis voor schade
aan of totaalverlies van huisdieren.

Diefstal uit een
motorrijtuig

Maximum vergoeding € 250 per gebeurtenis voor diefstal uit deugdelijk afgesloten auto, na braak Maximum vergoeding € 500 per gebeurtenis voor diefstal
aan de auto.
na braak uit een afgesloten motorrijtuig.
Er is geen dekking voor diefstal van reisdocumenten,
lijfsieraden, kostbaarheden, geld en geldswaardig papier.

Vaartuigen, caravans,
aanhangwagens en losse
onderdelen van
motorrijtuigen

Maximum vergoeding € 1.000 voor onderdelen van motorrijtuigen, caravans, vakantiehuisjes en
boten tezamen.
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Maximum vergoeding 15% van het verzekerd bedrag per
gebeurtenis dekking voor vaartuigen; caravans;
aanhangwagens en losse onderdelen en accessoires van
motorrijtuigen. Deze dekking geldt uitsluitend wanneer zij
dienen tot privégebruik van verzekerde en aanwezig zijn in
het woonhuis of in de bij het woonhuis horende
bergruimten.
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Tuinmeubilair

Module All Risks.
Verzekerd voor zover aanwezig in de tuin of op balkons en terassen tegen alle onvoorziene en
plostelinge van buiten komende onheilen. Geen dekking voor schade door storm of neerslag.

Maximum vergoeding 15% van het verzekerd bedrag per
gebeurtenis
Dekking voor schade aan of verlies van tuinmeubilair
buiten het woonhuis voor schade als gevolg van:
• (het blussen van) brand;
• ontploffing;
• blikseminslag;
• overspanning of inductie, beide als gevolg van
blikseminslag;
• afpersing en gewelddadige beroving;
• lucht- en ruimtevaartuigen;
• inslaan van meteorieten.

Inventaris, apparatuur
en/of gereedschappen

Module beroepsgereedschappen:
dekking voor gereedschappen, materialen en elektronica (waaronder computerapparatuur)
alsmede beroepskleding die verzekerde onder zich heeft voor de uitoefening van zijn beroep (in
loondienst), met uitsluiting van geld en geldswaardig papier en mobiele telefoons

Maximum vergoeding € 5.000 per gebeurtenis (exclusief
BTW) voor schade aan praktijk- en/of kantoorinventaris,
apparatuur en/of gereedschappen voor de uitoefening van
een eigen bedrijf.

Gemotoriseerde
grasmaaimachines

Niet specifiek benoemd.

Maximum vergoeding € 2.500 per gebeurtenis voor schade
aan gemotoriseerde grasmaaiers.

Draagbare apparaten

Niet specifiek benoemd.

Maximum vergoeding € 150 per object voor schade door
vallen, (om)stoten en het morsen van (vloei)stoffen aan
smartphones, mobiele telefoons en tablets.
Maximum vergoeding € 300 per object voor schade door
vallen, (om)stoten en het morsen van (vloei)stoffen aan
wearable devices (op het lichaam draagbare apparatuur
zoals smartwatches en smartglasses).

Bereddingskosten

Dekking voor zover op grond van de gekozen modules dekking aanwezig is.

Dekking boven het verzekerd bedrag.

Opruimingskosten

Dekking voor zover op grond van de gekozen modules dekking aanwezig is.

Maximum vergoeding 15% van het verzekerd bedrag.

Vervangende
woonruimte

Dekking voor de kosten voor het onderbrengen van bewoners in een hotel of appartement en
indien verzekerde niet over eigen vervoer beschikt het vervoer daar naartoe per taxi (alleen
volledige vergoeding wanneer vooraf afgestemd met de Neerlandia Alarmcentrale).

Maximum vergoeding 15% van het verzekerd bedrag.
Dekking voor de noodzakelijke en marktconforme kosten
voor verblijf in een vergelijkbare vervangende woonruimte
gedurende maximaal 12 maanden of tot het bereiken van
de maximale vergoeding.

Kosten van tuinaanleg

Dekking voor kosten van herstel van tuinaanleg indien de tuin als gevolg van beredding
beschadigd is geraakt

Maximum vergoeding 15% van het verzekerd bedrag.
Dekking voor de kosten van herstel van tuinaanleg, de
bestrating en de beplanting.
Geen dekking voor schade door storm, neerslag en andere
weersinvloeden, diefstal of poging daartoe en vandalisme.
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Noodvoorzieningen

Na dedekt evenement recht op volledige vergoeding voor volgende diensten als vooraf contact is
opgenomen met de Neerlandia Alarmcentrale:
• noodreparaties door een daartoe erkende installateur of vakman om verder schade te
voorkomen of beperken;
• indien de woning onbewoonhbaar is geworden het regelen en betalen van het onderbrengen
van bewoners in hotel of appartement, en eventueel vervoer per taxi daarheen indien verzekerde
niet over vervoer beschikt;
• indien woning onbewoonbaar is geworden en bewaakt moet worden 48 uur bewaking van de
opstallen en inboedel op het risicoadres;
• verhuizen van inboedel naar een nieuwe verblijfplaats in Nederland indien de woning niet
binnen 30 dagen bewoonbaar is.

Maximum vergoeding 15% van het verzekerd bedrag.
Hieronder vallen ook de kosten van opslag van inboedel
gedurende de tijd da thet woonhuis onbewoonbaar is,
inclusief het transport naar en van de opslag.
De kosten voor transport en opslag van de inboedel
worden vergoed:
• gedurende een periode van maximaal 12 maanden vanaf
de schade datum of:
• tot het bereiken van de maximale vergoeding.

Herstel of vervanging van
installaties van openbare
(nuts) bedrijven

Niet specifiek benoemd.

Maximum vergoeding 15% van het verzekerd bedrag.
Dekking voor kosten van herstel of vervanging van
apparaten en/of installaties van openbare (nuts)bedrijven
in het woonhuis.

Huurdersbelang of
eigenaarsbelang

Is onderdeel van de verzekerde som op het polisblad.

Maximum vergoeding 15% van het verzekerd bedrag.

Inboedel van anderen

Niet specifiek benoemd,

Maximum vergoeding 15% van het verzekerd bedrag.
Dekking voor schade aan inboedel van anderen aanwezig in
het woonhuis. Geen dekking wanneer de eigenaar zelf ten
behoeve van deze inboedel een verzekering heeft gesloten.

Vervanging sloten en
sleutels

Maximum vergoeding op polisblad aangetekend voor voorrijd en reparatiekosten van slotenmaker Maximum vergoeding € 750 per gebeurtenis voor de
als gevolg van diefstal of verlies van sleutels.
kosten om (elektronische)huissleutels te vervangen en/of
opnieuw te programmeren en om de sloten te vervangen
na diefstal met braak of na beroving met geweld.

Eigen risico

Een op het polisblad vermeld eigen risico wordt in mindering gebracht op de schade uitkering.

Het op het polisblad vermelde eigen risico wordt in
mindering gebracht op de schade uitkering.

Indexering

Jaarlijkse indexering conform het CBS.

Jaarlijkse indexering conform het CBS met een minimum
van 2%.

Inboedel Ansvar-Neerlandia (2)

Verschillenoverzicht Inboedel

Waar is de inboedel
verzekerd

Inboedel buiten woning (maximaal 3 maanden) gedekt tot maximaal € 1.000 voor;
• brand;
• schroeien, zengen en smelten;
• diefstal uit een deugdelijk afgesloten auto, na braak (maximale vergoeding
€ 250) per gebeurtenis
(niet verzekerd is diefstal uit caravans alsmede trailers en andere aanhangers);
• gewelddadige beroving en afpersing of poging daartoe;
• acceptatie van vals geld (Euro's).

In het woonhuis op het risicoadres dat op het polisblad
staat.
In de bij het woonhuis behorende bergruimten (schuur,
garage, tuinhuis) en gemeenschappelijke ruimten (zoals
trappenhuis).
Schade door vandalisme, diefstal of poging tot diefstal
alleen als er inbraakschade te zien is aan de buitenkant van
de (berg)ruimte
Buiten het woonhuis (in de tuin, op het erf, balkon of
dakterras, op een galerij, onder een afdak en aan de
buitenkant van het woonhuis):
• niet verzekerd schade door storm, neerslag en andere
weersinvloeden, rioolwater, diefstal of poging daartoe en
vandalisme;
• wel verzekerd is schade aan tuinmeubilair en wasgoed
odor (poging tot) diefstal en vandalisme;
• wel verzekerd is schade aan zonwering door storm,
behalve als bij onvoorzichtig (bijvoorbeeld als de zonwering
niet wordt ingehaald terwijl krachtige wind of storm is
voorspeld).

Uitsluitingen
Opzet
Fraude
Slecht onderhoud
Gebruik

Neerslag en wind

Uitgesloten.
Uitgesloten.
Uitgesloten (module waterschade).
All risks module:
niet gedekt is schade als gevolg van normaal gebruik, dragen, behandelen of herstel.

Uitgesloten is schade door;
• neerslag die het gebouw is binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken;
• schade als gevolg van het doorslaan van muren of daken.
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Uitgesloten.
Uitgesloten.
Uitgesloten.
Uitgesloten is schade door slijtage, uitdrogen, krimpen,
vervormen, verkleuren, kromtrekken, veroudering,
verrotting, corrosie, temperatuursinvloeden,
klimatologische of ander geleidelijk werkende invloeden.
Uitgesloten is schade ontstaan door normaal gebruik zoals
schrammen, deuken, vlekken, krassen, barsten en andere
oppervlaktebeschadigingen die de gebruiksmogelijkheid
niet beïnvloeden.
Uitgesloten is schade door vochtdoorlating van
schoorsteen, muren en/of vloeren.
Uitgesloten is schade door neerslag die door openstaande
(dak)ramen, deuren, lichtkoepels of luiken is
binnengedrongen.
Schade door wind met een windkracht tot 14 meter per
seconde (windkracht 6 of lager).
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(Leiding)water en
grondwater

Uitgesloten is schade door:
grondwater dat niet is binnengedrongen door afvoerbuizen of het daarop aangesloten sanitair
Module water;
water en stoom, onvoorzien gestroomd of gelopen uit waterleiding-, sprinkler- en centrale
verwarmingsinstallaties, inclusief de daarop aangesloten leidingen en toestellen alsmede uit
putten en riolen, een en ander als gevolg van een plotseling optredend defect of plotselinge
verstopping.
De opsporingskosten die hiermee gemoeid zijn alsmede kosten
van daarmee verband houdend hak- en breekwerk en herstelwerk aan muren, vloeren en andere
onderdelen van het gebouw worden eveneens vergoed, voor zover zij ten laste komen aan de
verzekeringnemer als huurder en voor zover zij niet worden vergoed door een andere verzekering.
Bij springen door vorst worden tevens de kosten van herstel van leidingen en daarop aangesloten
apparaten en toestellen vergoed voor zover zij ten laste komen van verzekeringnemer als huurder
en voor zover zij niet door een andere verzekering worden vergoed.

Uitgesloten is schade door water of stoom uit vulslangen
van een centrale verwarming of uit tuinslangen.
Uitgesloten is schade als gevolg van lekkende voeg- en/of
kitnaden.
Uitgesloten is schade door grondwater. Schade als gevolg
van grondwater dat door afvoerleidingen of daarop
aangesloten toestellen en installaties het woonhuis is
binnengedrongen is wel verzekerd.

Ongedierte en schimmels

Niet specifiek benoemd.

Uitgesloten.

Brillen en contactlenzen

Niet specifiek benoemd.

Uitgesloten is schade aan brillen en contactlenzen, tenzij
aantoonbare sporen van diefstal aanwezig zijn.

Doorbranden electrische
apparaten en/of
installaties

Uitgesloten. Valt niet onder de definitie van brand.

Lenzen van optische
instrumenten

Niet specifiek benoemd.

Wettelijk niet toegestane
activiteiten
Opzegging
Door verzekeringnemer

Niet specifiek benoemd.

Uitgesloten is schade die alleen bestaat uit het
doorbranden van elektrische apparaten en/of installaties.
De gevolgschade die hierdoor aan andere zaken is ontstaan
is wel verzekerd.
Uitgesloten is schade aan lenzen van optische
instrumenten, tenzije deze instrumenten ook andere
schade hebben opgelopen.
Uitgesloten.

Per einde van de op het polisblad genoemde geldigheidsduur (maximaal 5 jaar) met 2 mnd
opzegtermijn.

Tussentijds met 1 maand opzegtermijn.

Door verzekeraar

Per einde van de op het polisblad genoemde geldigheidsduur (maximaal 5 jaar) met 2 mnd
opzegtermijn.

Per hoofdvervaldatum met 2 maanden opzegtermijn.

Voor zaken die naar het oordeel van de verzekeraar kunnen worden hersteld.

Als het beschadigde kan worden hersteld worden de
herstelkosten vergoed.
De vergoeding op basis van herstelkosten mag niet hoger
zijn dan het verschil tussen de waarde van de beschadigde
inboedel voor en na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Basis voor schadevaststelling
Herstelkosten
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Nieuwwaarde of
dagwaarde

Verzekering geschiedt op basis van nieuwwaarde, maar niet ten aanzien van:
• zaken waarvan de dagwaarde voor de schade minder bedroeg dan 40% van de nieuwwaarde
(basis is dagwaarde)
• voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd (basis is dagwaarde);
• zaken die naar het oordeel van de verzekeraar kunnen worden hersteld;
• voor brom- en snorfietsen (basis is dagwaarde);
• kunstvoorwerpen, antiquiteiten en verzamelingen;
• voor zonweringen, antennes en rolluiken (basis is dagwaarde).

Als herstel niet mogelijk is dan geldt de nieuwwaarde als
basis.
Uitzondering zijn de volgende situaties waarin de
dagwaarde als basis geldt:
• schade aan inboedel waarvan de dagwaarde minder
bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
• schade aan inboedel die niet meer gebruikt wordt
waarvoor zij is bestemd;
• schade aan brom- en snorfietsen, grasmaaimachines,
caravans, aanhangwagens en vaartuigen en losse
onderdelen en accessoires daarvan;
• schade aan zaken die verzekerde op grond van een huur-,
huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht- of pandovereenkomst
in gebruik heeft of in bruikleen heeft;
• schade aan praktijk- en/of kantoorinventaris, apparatuur
en/of gereedschappen voor de uitoefening van een eigen
bedrijf of van een beroep in loondienst.

Vervangingswaarde

Voor kunstvoorwerpen, antiquiteiten en verzamelingen geschiedt de bepaling van de schade op
basis van de waarde die door deskundige wordt toegekend.

Huisdieren

Niet specifek benoemd.

Schade aan zaken met een antiquarische of
zeldzaamheidswaarde wordt vergoed op basis van de
vervangingswaarde die daaraan door deskundigen wordt
toegekend.
Als een huisdier als gevolg van een gedekte
schadeveroorzakende gebeurtenis beschadigd raakt,
worden de kosten van de dierenarts vergoed.
Schade door ziekte valt hier niet onder.
Als een huisdier als gevolg van een gedekte
schadeveroorzakende gebeurtenis overlijdt, worden de
aantoonbare kosten voor de begrafenis of crematie
vergoed en de aantoonbare kosten voor de aanschaf van
een soortgelijk huisdier binnen 6 maanden na de
schadedatum.

Herstel in natura

In overleg met verzekeringnemer kan overeengekomen worden herstel in natura te vergoeden.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking en verzekerde limieten/rubrieken leest u op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.

Inboedel Ansvar-Neerlandia (2)

Niet specifiek benoemd.

