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Product
Voorwaarden

Inboedel
Omschrijving

Niet onder inboedel wordt
gerekend

Dekking
Basis

Oude voorwaarden
Neerlandia - Inboedelcombinatie
Inboedelverzekering combinatie 8893-103

Oude voorwaarden
Neerlandia - Inboedel combinatie plus
Polisvoorwaarden inboedelverzekering combinatie-plus 8893-104

Nieuwe voorwaarden
Ansvar Idéaal Inboedel
Algemene voorwaarden Idéaalpakket Varia Model 08.2019
Bijzondere voorwaarden inboedelverzekering Ansvar Idéaalpakket
Model 02-2021

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

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

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 en geldswaardig papier; zaken bestemd voor industiële-, handelsen beroepsdoeleinden; onbewerkte edele metalen en ongezette
edelstenen; motorrijtuigen (behalve brom- en snorfietsen),
aanhangwagens, caravans en vaartuigen, alsmede onderdelen of
toebehoren daarvan; levende have.

Geld en geldswaardig papier; zaken bestemd voor industiële-, handels- en
beroepsdoeleinden; onbewerkte edele metalen en ongezette edelstenen;
motorrijtuigen (behalve brom- en snorfietsen), aanhangwagens, caravans en
vaartuigen, alsmede onderdelen of toebehoren daarvan; levende have.

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

De inboedel is in het gebouw verzekerd tegen schade veroorzaakt door:
• brand;
• blikseminslag;
• ontploffing;
• brand en ontploffing als gevolg van enig gebrek of eigen bederf van de
inboedel;
• vliegtuigen;
• storm;
• diefstal of poging daartoe;

De inboedel is in het gebouw verzekerd tegen schade veroorzaakt door:
• brand;
• schroeien, zengen en smelten als gevolg van hitte-uitstraling van een ander
brandend, gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmede;
• blikseminslag;
• ontploffing;
• brand en ontploffing als gevolg van enig gebrek of eigen bederf van de inboedel;
• vliegtuigen;
• storm;
• diefstal of poging daartoe;

Materiële schade aan het of verloren gaan van (een deel van) de
inboedel als direct gevolg van iedere onvoorziene
schadeveroorzakende gebeurtenis die zich plotseling voordoet tijdens
de looptijd van de verzekering.
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• vandalisme;
• gewelddadige beroving en afpersing of poging daartoe;
• ongeregeldheden bij relletjes;
• regen, sneeuw, hagel of smeltwater (neerslag), onvoorzien het
gebouw via daken, balkons of vensters binnengedrongen als gevolg van
overlopen of lekkage van daken en dakgoten of de bovengrondse
afvoerpijen daarvan;
• water en stoom, onvoorzien gestroomd of overgelopen uit de in het
gebouw of een hieraan grenzend pand aanwezige waterleiding- en
centrale verwarmingsinstallaties en uit daarop aangesloten leidingen,
sanitaire en andere toestellen, een en ander uitsluitend als gevolg van
een plotseling opgetreden defect of spingen door vorst;
• water, onvoorzien gestroomd uit aquaria;

• vandalisme;
• gewelddadige beroving en afpersing of poging daartoe
• ongeregeldheden bij relletjes;
• regen, sneeuw, hagel of smeltwater (neerslag), onvoorzien het gebouw
binnengedrongen;
• water en stoom, onvoorzien gestroomd of overgelopen uit de in het gebouw of
een hieraan grenzend pand aanwezige waterleiding- en centrale
verwarmingsinstallaties en uit daarop aangesloten leidingen, sanitaire en andere
toestellen alsmede uit putten en riolen, een en ander uitsluitend als gevolg van een
plotseling opgetreden defect, breuk, springen door vorst of verstopping;
• water, onvoorzien gestroomd uit aquaria;

• water, onvoorzien gestroomd of overgelopen uit een waterbed, als
gevolg van een plotseling opgetreden defect of breuk, mits een zgn.
veiligheidsvoering aanwezig is. Schade aan het waterbed zelf is niet
verzekerd tenzij deze haar oorzaak vindt in een elders in deze polis
vermelde gedekte gebeurtenis;
• olie, onvoorzien gestroomd uit een op een schoorsteen van het
gebouw of van een hieraan grenzend pand aangesloten
verwarmingsinstallaties of uit daarvan dele uitmakende leidingen en
tanks;
• rook en roet, plotseling uitgestoten door op een schoorsteen
aangesloten verwarminginstallaties, uitsluitend dienende voor
huishoudelijk gebruik en lokaalverwarming;
• aanrijding of aanvaring;
• omvallen van kranen en heistellingen;
• omvallen van bomen en het afbreken van takken;
• breuk van ruiten en spiegels, met uitzondering van handspiegels. Niet
gedekt is schade aan de ruiten en spiegels zelf.

• water, onvoorzien gestroomd of overgelopen uit een waterbed, als gevolg van
een plotseling opgetreden defect of breuk, mits een zgn. veiligheidsvoering
aanwezig is. Schade aan het waterbed zelf is niet verzekerd tenzij deze haar
oorzaak vindt in een elders in deze polis vermelde gedekte gebeurtenis;
• olie, onvoorzien getsroomd uit een op een schoorsteen van het gebouw of van
een hieraan grenzend pand aangesloten verwarmingsinstallaties of uit daarvan
dele uitmakende leidingen en tanks;
• rook en roet, plotseling uitgestoten door op een schoorsteen aangesloten
verwarminginstallaties, uitsluitend dienende voor huishoudelijk gebruik en
lokaalverwarming;
• aanrijding of aanvaring;
• omvallen van kranen en heistellingen;
• omvallen van bomen en het afbreken van takken;
• breuk van ruiten en spiegels, met uitzondering van handspiegels. Niet gedekt is
schade aan de ruiten en spiegels zelf;
• bederf van levensmiddelen in koelkast of diepvriezer als gevolg van het uitvallen
van elektrische stroom door een storing in de stoomlevering die langer dan 6 uur
aaneengesloten duurt of van een plotseling opgetreden defect aan koel- of
vriesinrichting.

Eigen gebrek

Ja, alleen brand en ontploffing als gevolg van enig gebrek of eigen
bederf.

Ja, alleen brand en ontploffing als gevolg van enig gebrek of eigen bederf.

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

Gedekt, alleen in het geval van vorst:
• opsporing van het defect en het daarmee verband houdende breeken herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het
gebouw;
• herstel van de installaties, leidingen en toestellen zélf.

Bij waterschade door breuk, springen door vorst of een plotseling opgetreden
defect aan een leiding zijn tevens gedekt de kosten van de opsporing van de breuk
of het defect en van het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan
muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw.
Bij springen door vorst zijn tevens gedekt de kosten van het herstel van leidingen
en toestellen van de waterleidings-, centrale verwarmings- en sanitaire installaties.

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.
Niet verzekerd zijn de kosten voor het opsporen van verstoppingen
en het ontstoppen van het riool of de leidingen.
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Schoorsteenbrand

Niet specifiek benoemd.

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/renovatie

Niet specifiek benoemd.

Niet specifiek benoemd.

Tijdens aanbouw, verbouw of renovatie van het woonhuis geeft de
verzekering alleen dekking voor schade door:
(het blussen van) brand; ontploffing; blikseminslag; lucht- en
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.
Als woonhuis wind- en waterdicht ook voor andere onderdelen
dekking, gemaximeerd tot 15% van het verzekerd bedrag.

Lijfsieraden

Maximum vergoeding € 2.269.

Maximum vergoeding € 2.269.

Maximum vergoeding € 7.500 per gebeurtenis.

Kostbaarheden

Niet specifiek benoemd.

Niet specifiek benoemd.

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

Audiovisuele en computer
apparatuur
Antiek, kunst, verzamelingen

Maximum vergoeding € 4.538.

Maximum vergoeding € 4.538.

Maximum vergoeding € 15.000 per gebeurtenis.

Maximum vergoeding € 11.345.

Maximum vergoeding € 11.345.

Niet specifiek benoemd.

en
muziekinstrumenten
Geld
en geldswaardig papier

Maximum vergoeding € 908.

Maximum vergoeding € 908.

Maximum vergoeding € 750 per gebeurtenis.

Huisdieren

Maximum vergoeding € 908 voor schade aan de zich in de woning
bevindende levende have, met uitzondering van bedrijfsmatig
gehouden dieren, veroorzaakt door met name genoemde
evenementen.

Maximum vergoeding € 908 voor schade aan de zich in de woning bevindende
levende have, met uitzondering van bedrijfsmatig gehouden dieren, veroorzaakt
door met name genoemde evenementen.

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

Diefstal uit een motorrijtuig

Maximum vergoeding € 227 per gebeurtenis voor schade door diefstal
na braak aan de auto, mits deze deugdelijk is afgesloten.

Maximum vergoeding € 227 per gebeurtenis voor schade door diefstal na braak
aan de auto, mits deze deugdelijk is afgesloten.

Tuinmeubilair

Niet specifiek benoemd.

Niet specifiek benoemd.

Maximum vergoeding € 500 per gebeurtenis voor diefstal na braak uit
een afgesloten motorrijtuig.
Er is geen dekking voor diefstal van reisdocumenten, lijfsieraden,
kostbaarheden, geld en geldswaardig papier.
Vaartuigen, caravans,
Dekking boven de verzekerde som. Maximum vergoeding 10% van de
Dekking boven de verzekerde som. Maximum vergoeding 10% van de verzekerde Maximum vergoeding 15% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis
aanhangwagens en losse
verzekerde som.
som.
dekking voor vaartuigen; caravans; aanhangwagens en losse
onderdelen van motorrijtuigen Dekking voor schade aan (onderdelen van) vaartuigen, aanhangwagens Dekking voor schade aan (onderdelen van) vaartuigen, aanhangwagens en
onderdelen en accessoires van motorrijtuigen. Deze dekking geldt
en caravans alsmede voor losse onderdelen en toebehoren van
caravans alsmede voor losse onderdelen en toebehoren van motorrijtuigen
uitsluitend wanneer zij dienen tot privégebruik van verzekerde en
motorrijtuigen (behalve brom- en snorfietsen) aanwezig in de woning
(behalve brom- en snorfietsen) aanwezig in de woning tot een maximum van € 908. aanwezig zijn in het woonhuis of in de bij het woonhuis horende
tot een maximum van
Voorwaarde is dat de genoemde zaken dienen tot prive gebruik.
bergruimten.
€ 908. Voorwaarde is dat de genoemde zaken dienen tot prive gebruik.
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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.
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Inventaris, apparatuur en/of
gereedschappen

Maximum vergoeding € 908 voor gereedschappen, materialen en
kleding die de verzekerde in zijn bezit heeft voor de uitoefening van zijn
beroep tegen schade door alle gedekte gebeurtenissen voor zover de
schade voor rekening van de verzekerde komt en niet door een andere
verzekering is gedekt.

Maximum vergoeding € 908 voor gereedschappen, materialen en kleding die de
verzekerde in zijn bezit heeft voor de uitoefening van zijn beroep tegen schade
door alle gedekte gebeurtenissen voor zover de schade voor rekening van de
verzekerde komt en niet door een andere verzekering is gedekt.

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
Draagbare apparaten

Niet specifiek benoemd.

Niet specifiek benoemd.

Niet specifiek benoemd.

Niet specifiek benoemd.

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

Dekking boven de verzekerde som.
Dekking boven de verzekerde som. Maximum vergoeding 10% van de
verzekerde som.
Dekking boven de verzekerde som. Maximum vergoeding 10% van de
verzekerde som. Dekking voor voor de extra kosten voor verblijf in
hotel, pension of elders, die verzekerde moet maken voor voeding en
huisvesting indien door een gedekt evenement zijn woning
onbewoonbaar wordt en hij tijdelijk zijn intrek elders moet nemen.

Dekking boven de verzekerde som.
Dekking boven de verzekerde som. Maximum vergoeding 10% van de verzekerde
som.
Dekking boven de verzekerde som. Maximum vergoeding 10% van de verzekerde
som. Dekking voor de extra kosten voor verblijf in hotel, pension of elders, die
verzekerde moet maken voor voeding en huisvesting indien door een gedekt
evenement zijn woning onbewoonbaar wordt en hij tijdelijk zijn intrek elders moet
nemen.

Dekking boven het verzekerd bedrag.
Maximum vergoeding 15% van het verzekerd bedrag.

Kosten van tuinaanleg

Dekking boven de verzekerde som. Maximum vergoeding 10% van de
verzekerde som. Dekking voor kosten van herstel van tuinaanleg en
beplanting behorende bij de woning als gevolg van een gedekt
evenement, uitgezonderd storm, diefstal of poging daartoe,
vandalisme, relletjes, neerslag en het omvallen van boven en afbreken
van takken.

Dekking boven de verzekerde som. Maximum vergoeding 10% van de verzekerde
som. Dekking voor kosten van herstel van tuinaanleg en beplanting behorende bij
de woning als gevolg van een gedekt evenement, uitgezonderd storm, diefstal of
poging daartoe, vandalisme, relletjes, neerslag en het omvallen van boven en
afbreken van takken.

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.

Noodvoorzieningen

Dekking boven de verzekerde som. Maximum vergoeding 10% van de
verzekerde som. Dekking voor de kosten van vervoer en opslag die
verzekerde moet maken om de inboedel tijdens het onbewoonbaar zijn
van de woning door een gedekt venement elders op te slaan of in
bewaring te geven.

Dekking boven de verzekerde som. Maximum vergoeding 10% van de verzekerde
som. Dekking voor de kosten van vervoer en opslag die verzekerde moet maken
om de inboedel tijdens het onbewoonbaar zijn van de woning door een gedekt
venement elders op te slaan of in bewaring te geven.

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.

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.

Is onderdeel van de verzekerde som op het polisblad.

Is onderdeel van de verzekerde som op het polisblad.

Maximum vergoeding 15% van het verzekerd bedrag.

Dekking boven de verzekerde som. Maximum vergoeding 10% van de
verzekerde som. Dekking voor de in de woning aanwezige inboedel van
derden, niet zijnde gehuurde inboedelzaken tegen schade door dezelfde
gebeurtenissen als genoemd in artikel 3.1, indien deze niet door de
betrokken derde zelf is verzekerd.

Dekking boven de verzekerde som. Maximum vergoeding 10% van de verzekerde
som. Dekking voor de in de woning aanwezige inboedel van derden, niet zijnde
gehuurde inboedelzaken tegen schade door dezelfde gebeurtenissen als genoemd
in artikel 3.1, indien deze niet door de betrokken derde zelf is verzekerd.

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.

Vervangende woonruimte

Herstel of vervanging van
Niet specifiek benoemd.
installaties van openbare (nuts)
bedrijven
Huurdersbelang of
eigenaarsbelang
Inboedel van anderen
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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.
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Vervanging sloten en sleutels

Niet specifiek benoemd.

Niet specifiek benoemd.

Eigen risico

€ 68 voor schade door storm aan op het terrein geplaatste bouwsels.
Voor overige schadeoorzaken geldt dat een eventueel op het polisblad
vermeld eigen risico in mindering wordt gebracht op de schade
uitkering.

€ 68 voor schade door storm aan op het terrein geplaatste legale bouwsels, al dan Het op het polisblad vermelde eigen risico wordt in mindering
niet aard- of nagelvast met de grond verbonden, die niet zakelijke gebruik worden. gebracht op de schade uitkering.

Indexering

Jaarlijkse indexering conform het CBS.

Jaarlijkse indexering conform het CBS.

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

Waar is de inboedel verzekerd

De inboedel is buiten het gebouw verzekerd:
• voor zover nagelvast bevestigd aan de buitenkant van het gebouw
(zonwering, antennes en rolluiken tegen schade door alle gedekte
gebeurtenissen met uitzondeirng van storm, neerslag en vandalisme;
• voor zover aanwezig onder afdaken en op het terrein van het gebouw
tegen schade door alle gedekte gebeurtenissen, met uitzondering van
storm, neerslag, diefstal of poging daartoe en vandalisme.

De inboedel is buiten het gebouw verzekerd:
• voor zover nagelvast bevestigd aan de buitenkant van het gebouw (zonwering,
antennes en rolluiken tegen schade door alle gedekte gebeurtenissen met
uitzondeirng van storm, neerslag en vandalisme;
• voor zover aanwezig onder afdaken en op het terrein van het gebouw tegen
schade door alle gedekte gebeurtenissen, met uitzondering van storm, neerslag,
diefstal of poging daartoe en vandalisme.
• voor zover het wasgoederen, vlaggestokken, tuinmeubelen en tuingereedschap
betreft, aanwezig in de tuin, op het erf, of een balkon van het gebouw, tegen
schade door alle gedekte gebeurtenissen met uitzondering van storm en neerslag.

In het woonhuis op het risicoadres dat op het polisblad staat.

Voor zover tijdelijk uit het gebouw naar elders in Nederland
overgebracht, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 3
maanden:
• in permantent bewoonde woningen tegen schade door alle gedekte
gebeurtenissen;
• in andere gebouwen tegen schade door alle gedekte gebeurtenissen,
maar alleen na inbraak door diefstal en vandalisme;
• buiten gebouwen tegen schade door brand, blikseminslag,
ontploffing, vliegtuigen, gewelddadige beroving en afpersing of poging
daartoe. NIet verzekerd is schade door zakkenrollerij;

Maximum vergoeding € 750 per gebeurtenis voor de 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.

Voor overige schadeoorzaken geldt dat een eventueel op het polisblad vermeld
eigen risico in mindering wordt gebracht op de schade uitkering.

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;
Voor zover tijdelijk uit het gebouw naar elders in Nederland overgebracht,
• wel verzekerd is schade aan tuinmeubilair en wasgoed odor (poging
gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 3 maanden:
tot) diefstal en vandalisme;
• in permantent bewoonde woningen tegen schade door alle gedekte
• wel verzekerd is schade aan zonwering door storm, behalve als bij
gebeurtenissen;
onvoorzichtig (bijvoorbeeld als de zonwering niet wordt ingehaald
• in andere gebouwen tegen schade door alle gedekte gebeurtenissen, maar alleen terwijl krachtige wind of storm is voorspeld).
na inbraak door diefstal en vandalisme;
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• in deugdelijk afgesloten auto's (niet in eventueel daarbij behorende
aanhangwagen) tegen schade door diefstal na braak aan de auto tot
een maximum van € 227 per gebeurtenis;
• tijdens verhuizing of tijdens vervoer naar of van een herstel- of
bewaarplaats tegen schade door een ongeval aan het vervoermiddel
overkomen, het uit de strop schieten of het onklaar raken van hijsgerei
of van enig ander hulpmiddel gebuikt bij het laden of lossen.

• buiten gebouwen tegen schade door brand, schroeien, zengen en smelten als
gevolg van hitteuitstraling van een ander brandend, gloeiend of heet voorwerp of
de aanraking daarmee, blikseminslag, ontploffing, vliegtuigen, gewelddadige
beroving en afpersing of poging daartoe. NIet verzekerd is schade door
zakkenrollerij;
• in deugdelijk afgesloten auto's (niet in eventueel daarbij behorende
aanhangwagen) tegen schade door diefstal na braak aan de auto tot een maximum
van € 227 per gebeurtenis;
Voor zover tijdelijk uit het gebouw naar elders buiten Nederland
• tijdens verhuizing of tijdens vervoer naar of van een herstel- of bewaarplaats
overgebracht, gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste tegen schade door een ongeval aan het vervoermiddel overkomen, het uit de strop
3 maanden, overal in West-Europa, maar alleen tegen schade door
schieten of het onklaar raken van hijsgerei of van enig ander hulpmiddel gebuikt bij
brand, blikseminslag en ontploffing.
het laden of lossen.
Voor zover tijdelijk uit het gebouw naar elders buiten Nederland overgebracht,
geudrende een aaneengesloten periode van ten hoogste 3 maanden, overal in
West-Europa, maar alleen tegen schade door brand, blikseminslag en ontploffing.

Uitsluitingen
Opzet
Fraude
Slecht onderhoud
Gebruik

Opzet van derden bij brand is gedekt.
Uitgesloten.
Uitgesloten.
Niet specifiek benoemd.

Opzet van derden bij brand is gedekt.
Uitgesloten.
Uitgesloten.
Niet specifiek benoemd.

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.

Neerslag en wind

Uitgesloten is schade door neerslag, het gebouw door openstaande
ramen, deuren en luiken binnengekomen.
Uitgesloten is schade door vochtdoorlating (doorslaan) van muren.
Uitgesloten is schade door wind met een windkracht tot 14 meter per
seconde (windkracht 6 of lager).

Uitgesloten is schade door neerslag, het gebouw door openstaande ramen, deuren Uitgesloten is schade door vochtdoorlating van schoorsteen, muren
en luiken binnengekomen.
en/of vloeren.
Uitgesloten is schade door neerslag die door openstaande
Uitgesloten is schade door vochtdoorlating (doorslaan) van muren.
(dak)ramen, deuren, lichtkoepels of luiken is binnengedrongen.
Schade door wind met een windkracht tot 14 meter per seconde
Uitgesloten is schade door wind met een windkracht tot 14 meter per seconde
(windkracht 6 of lager).
(windkracht 6 of lager).
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Verschillenoverzicht Inboedel

(Leiding)water en grondwater

Uitgesloten is schade door neerslag via de begane grond of de openbare Uitgesloten is schade door grondwater, tenzij binnengedrongen via afvoerbuizen of Uitgesloten is schade door water of stoom uit vulslangen van een
weg binnengedrongen alsmede schade door riool• of grondwater.
daarop aangesloten sanitair.
centrale verwarming of uit tuinslangen.
Uitgesloten is schade als gevolg van lekkende voeg- en/of kitnaden.
Water en stoom, onvoorzien gestroomd of overgelopen uit
Water en stoom, onvoorzien gestroomd of overgelopen uit
de in het gebouw of een hieraan grenzend pand aanwezige
de in het gebouw of een hieraan grenzend pand aanwezige
Uitgesloten is schade door grondwater. Schade als gevolg van
waterleiding- en centrale verwarmingsinstallaties en uit
waterleiding- en centrale verwarmingsinstallaties en uit
grondwater dat door afvoerleidingen of daarop aangesloten
daarop aangesloten leidingen, sanitaire en andere toestellen,
daarop aangesloten leidingen, sanitaire en andere toestellen alsmede uit putten en toestellen en installaties het woonhuis is binnengedrongen is wel
een en ander uitsluitend als gevolg van een plotseling
riolen, een en ander uitsluitend als gevolg van een plotseling opgetreden defect,
verzekerd.
opgetreden defect of springen door vorst. Behalve in het
breuk, springen door vorst of verstopping.
geval van springen door vorst zijn niet gedekt de kosten
Bij waterschade door breuk, springen door vorst of een plotseling opgetreden
van:
defect aan een leiding zijn tevens gedekt de kosten van de opsporing van de breuk
• opsporing van het defect en van het daarmee verband
of het defect en van het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan
houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en
muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw.
andere onderdelen van het gebouw;
Bij springen door vorst zijn tegevens gedekt de kosten van het herstel van leidingen
• herstel van de installaties, leidingen en toestellen zélf.
en toestellen van de waterleidings-, centrale verwarmings- en sanitaire installaties.
Voorts is niet gedekt schade door terugstromend water van de
openbare riolering of door grondwater, via afvoerbuizen, sanitaire- en
andere toestellen het gebouw binnengedrongen;
de in dit lid genoemde kosten van opsporing en herstel
zijn gedekt mits ten laste komend van de verzekeringnemer als huurder
en niet gedekt door een andere verzekering.

Ongedierte en schimmels
Brillen en contactlenzen

Niet specifiek benoemd.
Niet specifiek benoemd.

Niet specifiek benoemd.
Niet specifiek benoemd.

Doorbranden electrische
apparaten en/of installaties

Uitgesloten. Valt niet onder de definitie van brand.

Uitgesloten. Valt niet onder de definitie van brand.

Lenzen van optische
instrumenten

Niet specifiek benoemd.

Niet specifiek benoemd.

Uitgesloten is schade aan lenzen van optische instrumenten, tenzije
deze instrumenten ook andere schade hebben opgelopen.

Wettelijk niet toegestane
activiteiten
Opzegging
Door verzekeringnemer
Door verzekeraar
Basis voor schadevaststelling
Herstelkosten

Niet specifiek benoemd.

Niet specifiek benoemd.

Uitgesloten.

Per contractsvervaldatum met een opzegtermijn van 90 dagen.
Per premievervaldatum met een opzegtermijn van 90 dagen.

Per contractsvervaldatum met een opzegtermijn van 90 dagen.
Per premievervaldaum met een opzegtermijn van 90 dagen.

Tussentijds met 1 maand opzegtermijn.
Per hoofdvervaldatum met 2 maanden opzegtermijn.

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

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

Verschillenoverzicht Inboedel

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).

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).

Vervangingswaarde

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

Voor kunstvoorwerpen, antiquiteiten en verzamelingen geschiedt de bepaling van Schade aan zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde
de schade op basis van de waarde die door deskundige wordt toegekend.
wordt vergoed op basis van de vervangingswaarde die daaraan door
deskundigen wordt toegekend.

Huisdieren

Niet specifiek benoemd.

Niet specifiek benoemd.

Herstel in natura

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.

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.
Niet specifiek benoemd.

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