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Idéaalpakket 
Kostbaarheden 



Bijzondere voorwaarden Kostbaarheden 
(indien verzekerd) 
 
De bijzondere voorwaarden van de module Kostbaarhedenverzekering 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. De module Kostbaarhedenverzekering kan alleen samen met de module 
Inboedelverzekering worden afgesloten. Op het moment dat de module Inboedelverzekering eindigt, eindigt ook de 
module Kostbaarhedenverzekering. 
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Artikel 1 - Aanvullende begripsomschrijvingen 
 
Antiquiteits- of zeldzaamheidswaarde 
De waarde die deskundigen op basis van zeldzaamheid aan kunst en antiek toekennen. 
 
Foto-, film- en videocamera’s 
Beeldapparatuur primair bedoeld voor het maken van foto’s, films of video’s en die als zodanig worden verkocht, inclusief de 
apparatuur en accessoires die daarbij horen. 
 

Horloges 

Onder horloges wordt verstaan een klein draagbaar uurwerk, zijnde mechanisch, automatisch, kwarts of chronograaf, met een 

analoge of digitale tijdsaanduiding (exclusief smartwatches, smartbands en duikhorloges). 
 
Instrumenten 
Onder instrumenten wordt verstaan: 
a. Optische instrumenten 

Gereedschappen en toestellen die werken door of afhankelijk zijn van licht en/of lichtstralen, zoals telescopen en 
microscopen. Niet als optische instrumenten worden beschouwd: audiovisuele- en computerapparatuur alsmede brillen en 
contactlenzen. 

b. Medische instrumenten / hulpmiddelen 
• Instrumenten die zijn vervaardigd om medische verrichtingen uit te voeren. 
• Hulpmiddelen ter ondersteuning of vervanging van (uitgevallen) lichaamsfuncties. 
Niet als medische instrumenten / hulpmiddelen worden beschouwd: instrumenten en middelen voor zelfzorg, zoals scharen, 
pincetten, verband en medicijnen, brillen en contactlenzen. 

c. Muziekinstrumenten 
 
Kostbaarheden 
Bestaan uit de volgende rubrieken: 
a. mobiele computerapparatuur en mobiele communicatiemiddelen; 
b. foto-, film- en videocamera’s; 
c. instrumenten; 
d. kunst en/of antiek; 
e. lijfsieraden;  
f. horloges 
zolang deze kostbaarheden alleen bestemd zijn voor particulier gebruik en voor zover elk voorwerp afzonderlijk op het polisblad 
staat vermeld. 
 
Kunst en/of antiek 
Onder kunst en antiek wordt verstaan: 
a. Kunst 

Schilderijen, etsen, zeefdrukken, litho’s en andere kunstvoorwerpen zoals bijvoorbeeld beelden. Kunst moet een 
zeldzaamheidswaarde hebben. 

b. Antiek  
Voorwerpen met een antiquiteitswaarde (zeldzaamheidswaarde en niet meer nieuw verkrijgbaar). 

Lijfsieraden worden niet onder kunst en/of antiek begrepen. 
 

Lijfsieraden 
Sieraden, exclusief horloges, die zijn gemaakt om op of aan het lichaam te dragen. 
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Mobiele computerapparatuur en mobiele communicatiemiddelen 

Mobiele computerapparatuur en mobiele communicatiemiddelen zijn ontworpen om mee te nemen van de ene naar de andere 

plaats, zoals notebooks (laptops), tablets, hybride tablets (tablets met bijpassend aanklikbaar toetsenbord), mobiele telefoons, 

smartphones (mobiele telefoons met uitgebreide computermogelijkheden), smartwatches (horloges welke compatible zijn met 

smartphones of tablets) en smartbands / wearables (armbanden waarmee je o.a. sportieve prestaties kunt bijhouden), 

duikhorloges, e-readers en navigatieapparatuur. 
 
Schade 
Materiële beschadiging van de verzekerde kostbaarheden. 
 
Taxatiewaarde 

De waarde die op grond van taxatie door een gecertificeerd register taxateur aan een voorwerp wordt toegekend en die in een 
taxatierapport is vastgelegd. De taxatie is 3 jaar geldig, gerekend vanaf de datum van opmaak van het rapport. 
 
Verzekerde(n) 
1.  u, de verzekeringnemer; 
2.  uw inwonende gezinsleden en degene met wie u in gezinsverband samenwoont. 
 
 
Artikel 2 - Dekking 
 
AnsvarIdéa verzekert u tegen schade aan de verzekerde kostbaarheden, wanneer de schade plotseling en onvoorzien veroorzaakt 
wordt of ontstaat. Onder schade wordt ook verstaan verlies of diefstal van de verzekerde kostbaarheden. 
 
Artikel 3 - Dekkingsgebied 
 
De volgende dekkingsgebieden gelden voor de genoemde rubrieken kostbaarheden: 
1. Kunst en/of antiek 

• in uw woning; 
• tijdens vervoer vanuit uw woning naar de restaurateur en terug van de restaurateur naar de woning, wanneer dit binnen 

Nederland is; 
• tijdens het verblijf bij de restaurateur, wanneer dit binnen Nederland is. 

2. Overige rubrieken 
De gehele wereld. 

 
Artikel 4 - 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. 

 
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 Expertiseorganisaties’. 
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Artikel 5 - Uitsluitingen 
 
Uitgesloten is vergoeding van schade, diefstal of verlies veroorzaakt of ontstaan door: 
1. molest; 
2. aardbeving; 
3. vulkanische uitbarsting; 
4. atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan en waar ze zich hebben voorgedaan; 

5. overstroming 
AnsvarIdéa doet in de volgende situaties geen beroep doen op deze uitsluiting: 
a. brand of explosie als gevolg van overstroming; 
b. indirecte neerslag indien sprake is van overlopen; 

6. onvoldoende zorg 
AnsvarIdéa geeft geen vergoeding als de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht neemt om schade aan, diefstal 
of verlies van de verzekerde kostbaarheden te voorkomen. Hiervan is onder meer sprake als één of meer van de verzekerde 
kostbaarheden zonder toezicht wordt/worden achtergelaten anders dan in deugdelijke afgesloten ruimten; 

7. diefstal uit een vervoermiddel, tenzij verzekerde bewijst dat aan alle vier de vereisten die hieronder worden genoemd is 
voldaan: 
a. het vervoermiddel was goed afgesloten; 
b. door bevoegde instanties zijn sporen van braak (materiele schade) aan de buitenzijde van het vervoermiddel vastgesteld; 
c. de ontvreemde zaken waren van buitenaf niet zichtbaar, omdat deze waren opgeborgen in een afgesloten kofferruimte. 

Van een vervoermiddel met een derde of vijfde deur moet de kofferruimte zijn afgedekt met een zogenaamde 
hoedenplank of een andere soortgelijke, vast gemonteerde voorziening; 

d. de diefstal heeft niet plaatsgevonden tussen 22.00 en 07.00 uur plaatselijke tijd; 
8. gebruik van de verzekerde kostbaarheden voor (semi)beroepsdoeleinden; 
9. slijtage;  
10. ongedierte; 
11. klimatologische of temperatuursinvloeden of andere geleidelijk werkende invloeden; 
12. reiniging, reparatie of bewerking; 
13. normaal gebruik, zoals krassen, barsten, deuken, vlekken, schrammen en putten; tenzij deze beschadiging gelijktijdig is 

ontstaan met een andere gedekte schade; 
14. verbeurdverklaring, in beslagname of vernietiging door of op last van enige overheid; 
15. opzet / schuld 

Al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van een verzekerde, ongeacht wie de schade lijdt. 
 
Uitgesloten is schade uitsluitend aan: 
16. glas en veren van uurwerken; 
17. strijkstokken en -haren, snaren, rietjes, stokken en trommelvellen, tenzij dit het gevolg is van brand, diefstal of verlies van het 

gehele verzekerde voorwerp of van een ongeluk tijdens het vervoer van het verzekerde voorwerp met een vervoermiddel; 
18. informatiedragers zoals cd’s, dvd’s, externe harddisks en usb-sticks;  
19. snoeren, stekkers, accu’s, batterijen, lampen, foedralen, koffers, etuis en dergelijke. 
 
Bovendien vergoedt AnsvarIdéa niet: 
20. de kosten die gemaakt moeten worden om gegevens op informatiedragers te kunnen herstellen / reproduceren; 
21. schade en kosten die verhaald kunnen worden op een onderhoudscontract, een garantieregeling of een (leverings) 

overeenkomst. 
 
Verder is uitgesloten vergoeding van schade of verlies (mede) veroorzaakt, ontstaan of verergerd door: 
22. wettelijk niet toegestane activiteiten door een verzekerde of (onder)huurder in uw woning; 
23. schade aan zaken gedurende de tijd waarin die zaken in pand, huur of consignatie zijn gegeven. 
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Artikel 6 - 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 de verzekerde kostbaarheden 
onmiddellijk vóór en ná de gebeurtenis. 

 
3. Waardevaststelling 

Voor de waarde van de verzekerde kostbaarheden vóór de gebeurtenis gaat AnsvarIdéa uit van de nieuwwaarde, tenzij: 
a. het verzekerd bedrag is gebaseerd op een door een gecertificeerd register taxateur opgesteld taxatierapport dat niet 

ouder is dan 3 jaar, gerekend vanaf de datum van opmaak van het rapport. In dat geval gaat AnsvarIdéa uit van de 
taxatiewaarde; 

b. de dagwaarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde. In dat geval gaat 
AnsvarIdéa uit van de dagwaarde; 

c. het kunst en/of antiek betreft waarvan het verzekerd bedrag is gebaseerd op een gespecificeerde aankoopnota dan wel 
het een voorwerp betreft waarvan het verzekerd bedrag is gebaseerd op een door een gecertificeerd register taxateur 
opgesteld taxatierapport dat ouder is dan 3 jaar, gerekend vanaf de datum van opmaak van het rapport. AnsvarIdéa gaat 
dan uit van de antiquiteits- of zeldzaamheidswaarde. 
 

4. Vergoeding herstelkosten 
Is herstel mogelijk en zijn de herstelkosten lager dan het verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór en ná de gebeurtenis, 
dan vergoedt AnsvarIdéa de herstelkosten.  

 
5. Vergoedingsmaxima 

AnsvarIdéa vergoedt bij schade, verlies of diefstal maximaal het op het polisblad vermelde bedrag per 
verzekerd voorwerp. 

 
6. Aankoopnota of taxatierapport 

Zoals bij het aangaan van deze verzekering is overeengekomen, dient u bij schade, verlies of diefstal de aankoopnota of het 
taxatierapport van elk afzonderlijk voorwerp over te leggen. 

 
7. Vergoeding van kostbaarheden afzonderlijk  

Als basis voor vergoeding neemt AnsvarIdéa uitsluitend de waarde van de verzekerde voorwerpen afzonderlijk, ongeacht 
eventueel waardeverlies door een manco in een collectie,- paar, stel en dergelijke. 

 
8. Vergoeding in natura 

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

9. Onderverzekering 
Wanneer bij schade blijkt dat de verzekerde kostbaarheden te laag zijn verzekerd, is AnsvarIdéa slechts tot schadevergoeding 
gehouden in evenredigheid van de verzekerde som tot de volle waarde, behalve bij schade aan of verlies van zaken waarvoor 
de taxatiewaarde geldt. 
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