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(indien verzekerd)

De bijzondere voorwaarden van de module Inboedelverzekering vormen samen met de Algemene voorwaarden
Idéaalpakket één geheel. De algemene voorwaarden Idéaalpakket gelden, tenzij hiervan in de bijzondere voorwaarden
van deze module wordt afgeweken.
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Artikel 1 - Aanvullende begripsomschrijvingen
Beroving en afpersing
Het met geweld of bedreiging van geweld dwingen tot afgifte van geld en/of zaken. Hiermee wordt bedoeld een geweldsmisdrijf
gericht tegen de verzekerde persoon. Hieronder wordt niet verstaan zakken- of tassenrollen, tassenroverij.
Bijgebouw(en)
De bij de woning behorende (losstaande) bijgebouwen zoals schuren, garages en kelderboxen.
Bijzondere verzamelingen
Hieronder wordt onder andere verstaan munten-, postzegel-, kristal-, zilverwerk- en speelgoed verzamelingen.
Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen, die één oorzaak heeft en verlies, diefstal van of schade aan de
inboedel tot gevolg heeft.
Geldswaardig papier
Papieren die een op geld gebaseerde contante waarde hebben zoals bijvoorbeeld cheques, postzegels, erkende cadeau
waardebonnen, aandelen, obligaties en passen voor elektronisch betaalverkeer bijvoorbeeld pinpas, chipknip, creditcard, OVchipkaart en dergelijke.
Herstelkosten
Alle kosten die verbonden zijn aan het in de oorspronkelijke staat of vorm terugbrengen van de verzekerde inboedel, waaronder
de noodzakelijke kosten van wegruimen en/of afbreken van de verzekerde inboedel om herstel mogelijk te maken.
Inboedel
Alle roerende zaken, die behoren tot de particuliere huishouding van verzekerde(n).
Onder inboedel wordt niet verstaan:
1. motorrijtuigen (behalve snor- en bromfietsen), aanhangwagens, caravans en vaartuigen (behalve opblaasbare vaartuigen en
surfplanken), inclusief de bijbehorende onderdelen, accessoires en documenten;
2. geld en geldswaardig papier;
3. edelmetalen en edelstenen die niet in sieraden of gebruiksvoorwerpen zijn verwerkt;
4. zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden;
5. dieren.
Schade
Materiële beschadiging, diefstal of verlies van de inboedel.
Verzekerde(n)
1. u, de verzekeringnemer;
2. uw inwonende gezinsleden en degene met wie u in gezinsverband samenwoont.
Woning
De op het polisblad vermelde woning, exclusief de bijgebouwen.
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Artikel 2 - Waardegarantie / onderverzekering
Indien volgens het verzekeringsbewijs de waardegarantie van toepassing is, doet AnsvarIdéa geen beroep op onderverzekering.
Daarvoor moet wel aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
1. het verzekerd bedrag is overgenomen van een inventarislijst of inboedelmeter die juist en volledig is ingevuld;
2. u verstrekt op verzoek van AnsvarIdéa en in geval van verhuizing een nieuwe opgave van de samenstelling en de waarde van
de inboedel door middel van een juist en volledig ingevulde inventarislijst of inboedelmeter.
Als AnsvarIdéa deze nieuwe opgave niet ontvangt, vervalt deze garantie tegen onderverzekering 60 dagen nadat het verzoek is
gedaan of de verhuizing heeft plaatsgevonden.
Als er geen garantie tegen onderverzekering van toepassing is en als het verzekerd bedrag lager is dan de berekende waarde
onmiddellijk vóór de gebeurtenis, dan wordt de schade gedeeltelijk vergoed. De verhouding tussen de uitkering en de schade is in
dat geval dezelfde als de verhouding tussen het verzekerd bedrag en de berekende waarde.

Artikel 3 - Bijzondere vergoedingsmaxima
Voor de inboedelgoederen die op het polisblad staan vermeld, vergoedt AnsvarIdéa maximaal de daarbij genoemde bedragen.

Artikel 4 - Dekking in de woning
AnsvarIdéa verzekert u en de verzekerde tegen schade aan of verlies van de in de woning aanwezige inboedel, plotseling en
onvoorzien veroorzaakt of ontstaan, door alle van buitenkomende onheilen met uitzondering van schade veroorzaakt of ontstaan
door:
1. molest
2. atoomkernreacties; onverschillig hoe deze zijn ontstaan en waar ze zich hebben voorgedaan.
3. aardbeving
4. vulkanische uitbarsting
5. overstroming
AnsvarIdéa zal echter in de volgende situaties geen beroep doen op deze uitsluiting:
a.
brand of explosie als gevolg van overstroming;
b.
indirecte neerslag indien er sprake is van overlopen.
6. vorst; als de bevriezing te wijten is aan nalatigheid of onzorgvuldigheid in het treffen van voorzorgsmaatregelen.
7. directe neerslag; het woonhuis binnengedrongen:
a.
door openstaande deuren, ramen of luiken;
b.
in souterrains en/of kelders via de openbare weg of de begane grond.
8. indirecte neerslag; het woonhuis binnengedrongen:
a.
door openstaande deuren, ramen of luiken;
b.
vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen.
9. vocht- en waterdoorlating van muren, vloeren of in kelders
10. grondwater
11. water, gestroomd uit tuin- of andere slangen; die, al dan niet permanent, een verbinding vormen tussen een waterkraan en
een (centraal) verwarmingssysteem, met als kennelijk doel te dienen als vulmethode van dat systeem.
12. constructie en/of bouwfouten; tenzij u bewijst dat de schade niet daardoor is veroorzaakt, ontstaan of vergroot. AnsvarIdéa
verzekert wel schade door brand en/of explosie.
13. slecht onderhoud van het woonhuis
14. grondverzakking en grondverschuiving
15. wind; anders dan storm.
16. ongedierte en schimmels
17. huisdieren; die zich met toestemming van verzekerde in het woonhuis bevinden.
18. verontreinigende stoffen; tenzij dit het gevolg is van een naburige brand, explosie of directe blikseminslag.
19. elektriciteitsschade, kortsluiting; het doorbranden of oververhit raken van elektrische apparatuur, motoren, leidingen ovens
en ketels.
20. normale slijtage
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21. vallen of (om)stoten; schade aan inboedelzaken die zijn beschadigd tijdens en in verband met het gebruiken, bewerken,
hanteren, dragen of reinigen daarvan.
22. huishoudelijk gebruik; zoals vlekken, barsten, krassen, schrammen of deuken.
23. opzet; al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van een verzekerde, ongeacht of die
schade is veroorzaakt aan zijn eigen belang(en) of (ook) aan die van (een) andere verzekerde(n). onder verzekerden wordt in
dit verband mede verstaan de echtgenoot, geregistreerde partner, kinderen en huisgenoten, wiens/wier belang is
meeverzekerd, ongeacht of zij in de polis als verzekerde worden aangemerkt.
Verder is uitgesloten vergoeding van schade of verlies (mede) veroorzaakt, ontstaan of verergerd door:
24. wettelijk niet toegestane activiteiten door een verzekerde of (onder)huurder
Tevens is uitgesloten schade aan:
25. brillen en/of contactlenzen
26. kleding, terwijl deze wordt gedragen

Artikel 5 - Dekking buiten de woning
1.

Binnen Nederland
AnsvarIdéa verzekert zaken die behoren tot de inboedel en zich buiten de woning bevinden als volgt:
a. In bijgebouwen, (kelder)boxen en ook in voor anderen toegankelijke ruimten van het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt en in
de voor eigen gebruik bestemde garagebox tegen dezelfde gebeurtenissen als in artikel 4. De volgende beperkingen
gelden:
•
bij schade door diefstal is de inboedel uitsluitend verzekerd na inbraak.
•
bij beroving, afpersing en vandalisme alleen als personen wederrechtelijk de bijgebouwen zijn binnengedrongen.
b. Onder afdaken, op balkons of in de tuin, die bij de woning horen zijn uitsluitend tuinmeubelen (tafels, stoelen, banken, parasols),
losstaande antenneschotels, vlaggenstok en vlag, wasgoed en droogrekken verzekerd tegen schade of verlies door brand,
zengen, schroeien, verkolen, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en
meteoorstenen.
c. Tijdens vervoer/verhuizing van de inboedel naar of van een herstel- of bewaarplaats, is verzekerd:
•
schade door diefstal uit het vervoermiddel na inbraak tijdens het vervoer/transport van de inboedel;
•
schade doordat het vervoermiddel waarin zicht de inboedel bevindt bij ongeval betrokken raakt;
•
schade door het uit de strop schieten of onbruikbaar raken van het hijsgerei of een ander hulpmiddel bij het laden
en lossen van de inboedel.
d. In auto’s, aanhangwagens en caravans tegen schade of verlies veroorzaakt door brand, explosie, directe blikseminslag,
aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis. Bij schade
door diefstal is de inboedel uitsluitend verzekerd na inbraak en tot maximaal € 250,- per gebeurtenis.
En op voorwaarde dat het verblijf van de inboedel tijdelijk is, is de inboedel verzekerd:
e. Tijdens opslag bij een erkend verhuisbedrijf, verzekert AnsvarIdéa de inboedel gedurende maximaal 3 maanden vanaf de
datum van opslag tegen schade of verlies veroorzaakt door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring,
lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen. Bij schade door diefstal is de inboedel in die periode uitsluitend verzekerd
na inbraak.
f. In een andere, permanent bewoonde woning, gedurende een verblijf van maximaal 3 maanden achtereen tegen schade of verlies
veroorzaakt door brand, explosie, directe blikseminslag, diefstal, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en
meteoorstenen.
g. Op overige plaatsen, gedurende een verblijf van maximaal 3 maanden achtereen tegen schade of verlies veroorzaakt door
brand, explosie, directe blikseminslag, beroving en afpersing, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en
meteoorstenen.
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2.

Buiten Nederland, binnen Europa
AnsvarIdéa verzekert u en de verzekerde tegen schade aan of verlies van de inboedel, plotseling en onvoorzien veroorzaakt
of ontstaan door brand, explosie, directe blikseminslag, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen tot maximaal € 5.000,per gebeurtenis. Dit op voorwaarde dat het verblijf van de inboedel tijdelijk (maximaal 3 maanden achtereen) is. Schade door
diefstal van meegenomen inboedel uit een goed afgesloten auto is tijdens dagtrips van maximaal 24 uur vanuit Nederland
naar België, Luxemburg of Duitsland alleen verzekerd na inbraak en tot maximaal € 250,- per gebeurtenis.

Artikel 6 - Overige schadevergoedingen
AnsvarIdéa vergoedt bij schade of verlies veroorzaakt door brand, explosie, directe blikseminslag, diefstal, aanrijding, aanvaring,
lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen eveneens:
1. Geld en geldswaardig papier; in de woning aanwezig en behorende tot de particuliere huishouding. AnsvarIdéa vergoedt tot
maximaal € 750,- per gebeurtenis. Dit op voorwaarde dat deze verstrekker al tot uitkering is overgegaan. misbruik of fraude
met een pincode valt niet onder deze dekking.
2. Zonweringen, (schotel)antennes, vlaggenstokken, buitenlampen en uithangborden; die aan de buitenkant van de woning en bijgebouwen
zijn bevestigd. Schade door storm is verzekerd op basis van dagwaarde en gemaximeerd tot € 1.000,- per gebeurtenis.
3. Onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, caravans en vaartuigen; die in de woning en/of de bijgebouwen aanwezig zijn en behoren
tot de particuliere huishouding. AnsvarIdéa vergoedt de schade op basis van dagwaarde tot maximaal € 1.000,- per
gebeurtenis.
4. Inboedel van anderen; voor zover deze niet gehuurde inboedel van anderen tijdelijk (maximaal 3 maanden achtereen) aanwezig is
in de woning en/of de bijgebouwen, tot maximaal € 2.500,- per gebeurtenis.
5. Gehuurde inboedel; die in de woning en/of bijgebouwen aanwezig is en dient tot de particuliere gebruik. AnsvarIdéa vergoedt
de schade op basis van dagwaarde tot maximaal € 2.500,- per gebeurtenis en alleen wanneer deze voor uw rekening komt.
AnsvarIdéa heeft het recht de schade eventueel rechtstreeks met de verhuurder af te wikkelen.
6. Beroepsuitrusting; die in de woning en/of bijgebouwen aanwezig is. hieronder wordt verstaan de voor de uitoefening van het
beroep van verzekerde(n) bestemde materialen, gereedschappen en bedrijfskleding. AnsvarIdéa vergoedt de schade op basis
van dagwaarde tot maximaal € 1.000,- per gebeurtenis en alleen wanneer deze voor uw rekening komt.
7. Kantoor-/praktijkinventaris (indien verzekerd); die zich in uw eigen woning aanwezige kantoor-/ praktijkruimte bevindt.
AnsvarIdéa vergoedt de schade op basis van dagwaarde tot maximaal het op het polisblad vermelde bedrag en voor zover
niet elders verzekerd. handelsvoorraden en bedrijfsmatig gebruikte software zijn niet verzekerd.
8. Medische apparatuur in bruikleen; die in de woning aanwezig is en behoort tot uw particuliere huishouding. AnsvarIdéa vergoedt
de schade op basis van dagwaarde tot maximaal € 10.000,- en alleen wanneer deze voor uw rekening komt. AnsvarIdéa heeft
het recht de schade eventueel rechtstreeks met de bruikleengever af te wikkelen.
Tevens vergoedt AnsvarIdéa schade ontstaan door:
9. Het niet functioneren van diepvriezers en koelkasten; het gaat hierbij uitsluitend om schade door bederf (anders dan door
uitschakeling) aan de zich daarin bevinden levensmiddelen door een defect aan het apparaat of door stroomuitval langer dan
6 uur, tot een maximum van € 1.000,- per gebeurtenis.

Artikel 7 - Extra vergoedingen
AnsvarIdéa vergoedt ook de hierna omschreven kosten voor zover die verband houden met een verzekerde gebeurtenis.
1.

Maatregelen ter voorkoming en vermindering van schade
De kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege u of een verzekerde worden
getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden, waarvoor – in die
gevallen – de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken.
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2.

Expertisekosten
Hieronder wordt verstaan het salaris en de kosten van alle register-experts (die staan ingeschreven in het register van het
Nederlands Instituut Van Register Experts www.nivre.nl), die met de schadevaststelling zijn belast. AnsvarIdéa vergoedt de
expertisekosten van de door verzekerde benoemde register-expert tot maximaal het bedrag van salaris en kosten van de door
AnsvarIdéa benoemde register-expert. Tot de kosten van een register-expert worden ook gerekend de kosten van de
personen die door deze expert zijn geraadpleegd. AnsvarIdéa vergoedt geen expertisekosten als de expert zich niet heeft
geconformeerd aan de ‘Gedragscode voor register-experts).

3.

Opruimingskosten
AnsvarIdéa vergoedt uitsluitend de werkelijk gemaakte kosten tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

4.

Salvagekosten
De door de Stichting Salvage bij AnsvarIdéa in rekening gebrachte kosten voor de door haar verrichte werkzaamheden in
opdracht van de brandweer of AnsvarIdéa.

5.

Vervanging van sloten
Wij vergoeden boven het verzekerd bedrag tot maximaal € 500,– per gedekte schadegebeurtenis de kosten om de sloten van
het woonhuis te vervangen, als dat noodzakelijk is geworden omdat de sleutels van het woonhuis door diefstal, afpersing of
beroving verloren zijn gegaan, ook als de sloten zelf niet zijn beschadigd.

6.

Huurdersbelang
Hieronder valt schade die voor uw rekening komt, als huurder van de woning en/of bijgebouwen. De schade die voor
vergoeding in aanmerking komt moet zijn ontstaan aan:
a. metsel-, schilder-, behang- en witwerk en voor uw rekening aangebrachte betimmeringen en verbeteringen, waaronder
beveiligingsinstallaties en rolluiken;
b. centrale verwarming- en waterleiding installaties en daarop aangesloten toestellen. AnsvarIdéa vergoedt ook de kosten
van het opsporen van het defect, herstel van de leiding in de woning en/of bijgebouwen en het daarmee verband
houdende hak-, breek- en herstelwerk aan muren en vloeren en andere onderdelen van de woning en/of bijgebouwen;
c. terreinafscheidingen, schuttingen en schuren, met uitzondering van schade door vandalisme en neerslag. Bij schade
door storm geldt een eigen risico van € 225,- per gebeurtenis;
d. de woning en/of bijgebouwen ingeval van inbraak of poging daartoe.

7.

Eigenaarsbelang
Het gaat hierbij om schade aan verbeteringen en voorzieningen die aard- en nagelvast met de woning zijn verbonden, die
voor uw rekening als appartementsgerechtigde komen. AnsvarIdéa vergoedt schade aan het eigenaarsbelang voor zover die
niet is gedekt op een verzekering ten name van de Vereniging van Eigenaren en voorts voor zover de Vereniging niet
verplicht is deze schade voor haar rekening te laten herstellen.

8.

Kosten van tuinaanleg
Kosten van aanleg, bestrating en beplanting van de tuin, die bij de woning hoort, of op het balkon van de woning, als deze
kosten het gevolg zijn van schade aan de inboedel veroorzaakt door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen, tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.

9.

Extra kosten van verblijf in hotel, pension of ander vervangend verblijf
AnsvarIdéa vergoedt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis de in redelijkheid benodigde extra uitgaven voor noodzakelijk
verblijf in hotel, pension of ander vervangend verblijf.

10. Kosten van vervoer en opslag van de inboedel
AnsvarIdéa vergoedt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis de kosten van vervoer van en naar een opslagplaats en de
opslag zelf, voor zover opslag noodzakelijk is.
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Artikel 8 - Aanbouw of verbouw
Tijdens aanbouw of verbouw van de woning en/of bijgebouwen heeft u uitsluitend recht op vergoeding van schade door brand,
explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen. Tenzij u aantoont dat de
gebeurtenis geen enkel oorzakelijk verband heeft met de aanbouw of verbouw. Van aanbouw of verbouw is in ieder geval sprake
zolang de woning niet volledig glas-, wind-, en waterdicht is en niet is voorzien van sloten/ afsluitingen, verwarming,
watervoorziening en gebruiksklare sanitair- en keukenfaciliteiten.

Artikel 9 - Beperkingen / eigen risico
1.
2.
3.

Schade aan de inhoud van een koel- en/of diepvries installatie door stroom uitval.
Schade door diefstal van lijfsieraden wordt vergoed tot een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis, onverminderd het
bepaalde in artikel 5 van deze module.
Voor schade aan inboedelzaken anders dan door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en
ruimtevaartuigen, meteoorstenen, water of diefstal geldt een standaard eigen risico van € 50,- per gebeurtenis.

Artikel 10 - Indexering
AnsvarIdéa kan jaarlijks per hoofdpremievervaldatum de premie wijzigen aan de hand van het indexcijfer voor inboedels van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 11 - Gewijzigde omstandigheden
1.

Risicobekendheid
AnsvarIdéa verklaart zich bekend met ligging, bouwaard, dakbedekking, constructie, inrichting, gebruik en de op het
polisblad omschreven bestemming van het woonhuis bij het aangaan van de verzekering. AnsvarIdéa verklaart zich tevens
bekend met de belendingen (aangrenzende huizen, gebouwen e.d.) ongeacht hoe deze zijn dan wel in de toekomst zullen
worden. Wijzigingen van de belendingen zijn niet van invloed op deze verzekering.

2.

Melden wijzigingen
De navolgende wijzigingen moeten aan AnsvarIdéa worden doorgeven:
1.
Binnen 30 dagen na de oorspronkelijke wijzigingsdatum:
a.
wijziging van de bouwaard, dakbedekking, constructie, bestemming (bijvoorbeeld verhuur), inrichting,
inhoud (m³) of gebruik van het woonhuis;
b.
verandering van één of meer van de op het polisblad vermelde gegevens;
c.
overgang van het verzekerd belang;
d.
het naar verwachting langer dan 2 maanden onbewoond zijn van (een als zelfstandig aan te merken deel van)
het woonhuis.
2.
Binnen 14 dagen nadat het u bekend is dat onbevoegden het woonhuis, of een deel daarvan, in gebruik hebben
genomen (kraken).

3. Gevolgen voor premie en dekking
a.
Als er sprake is van schade in de situatie zoals omschreven in lid 2 sub 1 onder 3 verzekert AnsvarIdéa u gedurende
maximaal 6 maanden vanaf de datum van het onbewoond zijn. Voor schade door diefstal en beschadiging als gevolg
van inbraak/diefstal en vandalisme is de inboedel uitsluitend verzekerd na inbraak.
b.
Als er sprake is van schade in de situatie zoals omschreven in lid 2 sub 2 verzekert AnsvarIdéa u uitsluitend tegen
schade door brand, explosie, directe blikseminslag, storm, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen.
c.
Geeft u de genoemde wijzigingen binnen de gestelde termijnen door, dan bericht AnsvarIdéa u zo snel mogelijk over
voortzetting, al dan niet tegen gewijzigde voorwaarden en/of premie, of beëindiging van de verzekering.
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Geeft u deze wijzigingen niet binnen de gestelde termijnen door, dan vervalt het recht op schadevergoeding na de genoemde
termijn. Tenzij AnsvarIdéa de verzekering op dezelfde voorwaarden zou hebben voortgezet (niet van toepassing bij lid 2 sub
2), zou AnsvarIdéa u een hogere premie berekend hebben, dan krijgt u een eventuele schade vergoed in verhouding van de
betaalde tot de nieuw te berekenen premie. Bij verhuizing kent AnsvarIdéa een afwijkende regeling. Als AnsvarIdéa namelijk
de verzekering op het nieuwe adres voortzet, is de inboedel gedurende maximaal 90 dagen vanaf de oorspronkelijke
wijzigingsdatum zowel op het oude als het nieuwe adres verzekerd.

Artikel 12 - Schaderegeling
1.

Vaststelling schade
Het schadebedrag wordt in onderling overleg of door een door AnsvarIdéa ingeschakelde expert vastgesteld. Deze
schadevaststelling zal gelden als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade. U heeft het recht een contra-expert aan te
wijzen. In dat geval zullen beide experts de schade vaststellen. De beide experts moeten vooraf een derde expert benoemen.
Als er verschil bestaat tussen de beide taxaties, zal deze derde expert het schadebedrag binnen de grenzen van de beide
taxaties bindend vaststellen. Als AnsvarIdéa medewerking verleent aan het voorafgaande, erkent zij daarmee niet, dat zij een
verplichting tot uitkering heeft.

2.

Omvang schade
AnsvarIdéa stelt de omvang van de schade vast op het verschil tussen de waarde van het woonhuis onmiddellijk vóór en ná
de gebeurtenis.

3.

Waardevaststelling
Voor de waarde van de inboedel vóór de gebeurtenis gaat AnsvarIdéa uit van de nieuwwaarde. Hierop zijn de volgende
uitzonderingen van toepassing.
AnsvarIdéa vergoedt op basis van dagwaarde:
a. indien de dagwaarde op het moment van de gebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
b. indien de inboedel onttrokken was aan het gebruik waarvoor zij was bestemd;
c. indien het gaat om stormschade aan zonweringen, (schotel)antennes, vlaggenstokken, buitenlampen en uithangborden;
d. indien het gaat om brom-, snorfietsen, onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, caravans en vaartuigen;
e. indien het gaat om beroepsuitrusting, kantoor- en/of praktijkinventaris, gehuurde inboedel en medische apparatuur in
bruikleen.
AnsvarIdéa vergoedt op basis van zeldzaamheidswaarde:
f. indien het gaat om antiek, antiek meubilair, kunstvoorwerpen en/of verzamelingen.
In afwijking hiervan gelden voor postzegel- en muntenverzamelingen de volgende regelingen:
•
postzegelverzamelingen: in dat geval gaat AnsvarIdéa bij de vergoeding van de schade aan buitenlandse postzegels uit van
maximaal 40% van de waarde, uitgedrukt in de laatste catalogus van Yvert en Tellier. Bij vergoeding van schade aan
postzegels van Nederland en/of overzeese gebiedsdelen gaat AnsvarIdéa uit van maximaal 60% van de waarde zoals
vermeld in de laatste catalogus van de vereniging van postzegelhandelaren in Nederland. Uitgesloten is schade aan losse
postzegels.
•
muntenverzamelingen: in dat geval gaat AnsvarIdéa bij de vergoeding van schade aan Nederlandse munten uit van de
middelste waarde zoals vermeld in de laatste muntencatalogus van Mevius. Bij andere munten gaat AnsvarIdéa uit van
de middelste waarde zoals vermeld in de laatste wereldcatalogus van Chester L. Krause en Clifford Mishler, waarbij de
Amerikaanse dollar wordt berekend naar de koers op de dag van schade. Uitgesloten is schade aan losse munten.

4. Vergoeding herstelkosten
Is herstel mogelijk en zijn de herstelkosten lager dan het verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór en ná de gebeurtenis,
dan gaat AnsvarIdéa uit van de herstelkosten. Als de vergoeding plaatsvindt op basis van nieuwwaarde dan wordt dit bedrag
door AnsvarIdéa verhoogd met een bedrag voor waardevermindering, dat door de schade is veroorzaakt en door het herstel
niet is opgeheven.
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5. Speciale verzekering
Als de inboedel, die op deze module is verzekerd, tevens op een andere, speciale verzekering (zoals een kostbaarheden- of
fietsverzekering) - al dan niet van oudere datum - verzekerd is, biedt deze module inboedelverzekering uitsluitend dekking
overeenkomstig de polisvoorwaarden van deze module voor dat deel van de schade dat op die andere verzekering niet
vergoed wordt.
6. Onjuiste polisgegevens
De module Woonhuisverzekering is aangegaan op basis van de door u verstrekte gegevens, die op het polisblad zijn vermeld.
Behoudens tussentijdse wijziging daarvan, zijn deze onder meer grondslag voor de berekende premie. Wanneer ingeval van
onjuiste opgave van de gegevens schade en kosten worden vergoed, dan is deze vergoeding maximaal in verhouding van de
betaalde premie (op jaarbasis) ten opzichte van de premie die berekend had moeten worden bij juiste opgave, tenzij deze
laatste premie lager is.
7. Tussentijds opvragen van gegevens
AnsvarIdéa heeft het recht na een schademelding een hernieuwde opgave van de door u verstrekte gegevens te verlangen.
8.

Vergoeding in natura
Bij elke gebeurtenis heeft AnsvarIdéa het recht de schade te vergoeden in natura.
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