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Artikel 1 

Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
1. Aardbeving of vulkanische uitbarsting

Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting verstaan wij
schade, ontstaan gedurende de tijd waarin, of binnen 24 uur nadat in of
nabij de plaats, waar de verzekerde zaken zich bevinden, de gevolgen
van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben voorgedaan,
behalve als de verzekerde bewijst, dat de schade niet aan een van de
genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven.

2. Gewelddadige beroving en afpersing
Het door geweld of bedreiging met geweld dwingen tot afgifte van
geld en/of andere roerende zaken. Hieronder wordt niet verstaan
zakkenrollerij.

3. Inbraak
Onder inbraak wordt verstaan het met geweld, dat wil zeggen door het
verbreken van afsluitingen, zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot
het (gedeelte van het) gebouw, waarin zich de op deze polis verzekerde
zaken bevinden.

4. Stel
Twee of meer bij elkaar horende voorwerpen die in één bedrag
verzekerd zijn en waarvan de waarde van de onderdelen niet afzonderlijk
is vastgesteld volgens een deskundigenrapport of een aankoopnota,
maar slechts door schatting kan worden bepaald.

5. Vandalisme
Zinloze en gewelddadige handeling(en) gericht op de vernieling van
zaken.

6. Verzekerde zaken
De op het polisblad omschreven categorieën.

Artikel 2 

Risico-omschrijving, verzekerd bedrag
1. De gegevens voor de risico-omschrijving op het polisblad achten wij

door u te zijn verstrekt.
2. Het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag wordt, als dit niet

gebaseerd is op een bij de polis behorend en door ons gewaarmerkt
rapport, geacht door u te zijn opgegeven.

Artikel 3 

Risicobekendheid, wijziging van
belendingen
Wij achten ons bekend met ligging, bouwaard, dakbedekking, gebruik en
belendingen van de omschreven woning, zoals die waren bij het afsluiten van
de verzekering, of zoals die waren ten aanzien van de nieuwe woning bij
voortzetting van de verzekering na een verhuizing.

Artikel 4 

Omvang van de dekking
1. Algemeen

De omvang van de dekking is afhankelijk van de aard van de verzekerde
zaken en de plaats waar deze zich bevinden. Hieronder worden de
verzekerde gebeurtenissen in die verschillende situaties aangegeven.

2. Antiquiteiten, kunst- en andere voorwerpen:
a. In de op het polisblad omschreven woning en in bankkluizen in

Nederland bieden wij dekking tegen:
1. diefstal, verduistering, afpersing en gewelddadige beroving;
2. beschadiging veroorzaakt door een plotselinge, onzekere

gebeurtenis van buitenaf.
b. Bij tijdelijk verblijf elders binnen Europa, voor een aaneengesloten

periode van maximaal drie maanden, biedt de verzekering dekking
tegen dezelfde gebeurtenissen als onder 4.2.a.1 vermeld, behalve
als in de tekst hierna daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
1. In permanent bewoonde woningen: verzekerd is de schade

die veroorzaakt is door dezelfde gebeurtenissen, zoals die
genoemd zijn in artikel 4.2.a.1. Van permanente bewoning is
sprake als in de regel iemand bij dag en nacht op geoorloofde
wijze in de woning aanwezig is.

2. In gebouwen waarin een beurs, veiling of tentoonstelling wordt
gehouden dan wel de winkel, het atelier of het magazijn van de
winkelier, restaurateur of handelaar is gevestigd: verzekerd is
de schade die veroorzaakt is door dezelfde gebeurtenissen
zoals die genoemd zijn in artikel 4.2.a.1, waarbij diefstal en
beschadiging door vandalisme alleen verzekerd zijn na inbraak.
Wij bieden dekking tot het verzekerd bedrag maar met een
maximum van € 25.000,- per schadegebeurtenis.
De verzekerde zaken zijn op deze plaatsen verzekerd voor
zover zij niet op een andere verzekering verzekerd zijn.

3. Tijdens vervoer: dekking voor schade veroorzaakt door:
- brand;
- blikseminslag;
- ontploffing;
- luchtverkeer;
- gewelddadige beroving en afpersing of poging daartoe;
- een ongeval aan het vervoermiddel overkomen of
- een ongeval bij het in- en uitladen.

c. In andere dan de onder artikel 4.2.b.1 en 4.2.b.2 genoemde
gebouwen in Nederland en buiten gebouwen in Nederland: dekking
voor schade veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag,
gewelddadige beroving en afpersing.

3. Sieraden en bont:
a. Dekking in de woning:

1. verlies, vermissing, diefstal, gewelddadige beroving en
afpersing;

2. beschadiging veroorzaakt door een plotselinge, onzekere
gebeurtenis van buitenaf.

b. Dekking in de gehele wereld:
verzekerd is de schade veroorzaakt door dezelfde gebeurtenissen
als genoemd in artikel 4.3. Dekking wordt geboden tot het
verzekerd bedrag maar met een maximum van € 25.000,- per
schadegebeurtenis.

Artikel 5 

Dekking ongeacht het verzekerde
bedrag
Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een gedekte
gebeurtenis de schade te vergoeden, bieden wij per gebeurtenis dekking:

zonder maximering van het verzekerde bedrag per onderdeel voor:
1. Bereddingskosten

Deze kosten vergoeden wij alleen als de schade, die (wel) zou zijn
ontstaan bij het niet nemen van de getroffen maatregelen, onder de
dekking van deze verzekering valt;

2. Salvagekosten

tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag per onderdeel voor:
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3. Kosten van vervoer en opslag van geredde verzekerde zaken die de
verzekerde moet maken, doordat zijn woning als gevolg van een
gedekte gebeurtenis onbewoonbaar is geworden;

4. Opruimingskosten.

Artikel 6 

Aanvullende uitsluitingen
In aanvulling op de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn
vermeld, gelden de volgende bepalingen.
1. Niet verzekerd is schade veroorzaakt door:

a. aardbeving of vulkanische uitbarsting;
b. overstroming;
c. ontsnapte, uitgestoten of geloosde chemische, bacteriologische of

andere milieuverontreinigende stoffen;
d. gebrekkige of ondeskundige reiniging, behandeling, bewerking of

reparatie;
e. eigen gebrek, eigen bederf, normaal gebruik of slijtage van de

verzekerde voorwerpen;
f. klimatologische of temperatuursinvloeden, mot, houtworm of ander

ongedierte, of enig andere geleidelijk werkende invloed;
g. krassen, barsten, schrammen, deuken, putten, scheuren, tenzij

deze beschadigingen gelijktijdig met een andere, gedekte schade
zijn ontstaan;

h. opzet, grove schuld dan wel grove nalatigheid van de verzekerde.
2. Bovendien is uitgesloten, als of voor zover de verzekering betrekking

heeft op:
a. muziekinstrumenten: schade aan snaren, haren, rietjes,

trommelvellen en balgen;
b. uurwerken: schade aan veren, behalve als deze schade gelijktijdig

met een andere gedekte schade is ontstaan.

Artikel 7 

Vaststelling van de schade
In aanvulling op het artikel Vaststelling van de schade aan de verzekerde
zaak/zaken:
1. De schade is het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken

onmiddellijk voor en onmiddellijk na een door de verzekering gedekte
gebeurtenis. Wanneer bij de verzekering een door ons gewaarmerkt
rapport van een deskundige behoort, zal dit bij de vaststelling van de
schade als leidraad dienen.

2. Als herstel mogelijk is en de herstelkosten, eventueel verhoogd met een
bedrag voor door de schade veroorzaakte en door reparatie niet
opgeheven waardevermindering, lager zijn dan het verschil tussen de
waarde voor en na de gebeurtenis, worden de herstelkosten vergoed.

3. Bij schade aan stellen vergoeden wij naar keuze van de verzekerde:
a. hetzij de, overeenkomstig het onder 7.1 of 7.2 bepaalde,

vastgestelde waarde of herstelkosten van het stuk door verlies
of beschadiging, dit zonder rekening te houden met de
waardevermindering van het stel;

b. hetzij de op dezelfde wijze vastgestelde totale waarde van het stel
tegen overdracht door de verzekerde van de stukken die niet
verloren zijn gegaan.

Artikel 8 

Vergoeding van de schade
1. De schadevergoeding is, maar alleen als het verzekerd bedrag niet lager

is dan de waarde van de verzekerde voorwerpen onmiddellijk voor de
gebeurtenis, gelijk aan het bedrag dat voor schade en kosten is
vastgesteld, dit met inachtneming van de in de artikelen 4.2.b.2, 4.3.b
en 5 genoemde maxima.

2. Als blijkt dat de waarde van de verzekerde zaken binnen een categorie
onmiddellijk voor de gebeurtenis hoger is dan het verzekerd bedrag,
wordt het verzekerd bedrag van deze categorie geacht onmiddellijk voor
de gebeurtenis met 25% te zijn verhoogd. Voorwaarde is dat voor ons
afdoende is aangetoond dat het verzekerd bedrag bij het aangaan of bij
de laatste wijziging van de verzekering voldoende was. Als ook dan nog
het verzekerd bedrag lager is dan de waarde van de verzekerde zaken,
vergoeden wij van de vastgestelde schaden een evenredig deel met

inachtneming van de in de artikelen 4.2.b.2, 4.3.b. en 5 genoemde
maxima. De kosten van expertise, beredding en salvage worden door
ons in dat geval echter volledig vergoed.

3. Wanneer de verzekerde voorwerpen nog op andere polissen tegen
dezelfde gebeurtenis blijken te zijn verzekerd en het gezamenlijke
verzekerd bedrag de waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis overtreft,
verminderen wij voor de bepaling van de vergoeding op deze
verzekering het hierop verzekerde bedrag (zonder de onder 8.2
genoemde verhoging met 25%) naar evenredigheid.

Artikel 9 

Verhuizing, wijziging van het risico
1. U bent verplicht om ons zo spoedig mogelijk kennis te geven wanneer:

a. de verzekerde zaken blijvend naar een ander adres in Nederland
worden overgebracht;

b. de woning langer dan drie maanden onbewoond wordt gelaten;
c. de bouwaard, dakbedekking of het gebruik van de woning waarin

de verzekerde voorwerpen zich bevinden wijzigt.
Wij beoordelen of de premie en voorwaarden van de verzekering
ongewijzigd kunnen blijven dan wel moeten worden gewijzigd. In het
laatste geval komen u en wij de voortzetting, premie en voorwaarden
van de verzekering nader overeen.

2. Verzuimt u om ons tijdig in te lichten over een risicowijziging als onder
9.1 genoemd, dan eindigt de dekking drie maanden na de datum van
risicowijziging. U blijft echter verplicht de premie, kosten en
assurantiebelasting tot de eerstkomende premievervaldatum te voldoen.

Artikel 10 

Overgang van het belang
1. Verkoop of eigendomsoverdracht

Bij verkoop of eigendomsoverdracht van de op deze polis verzekerde
zaken blijft de dekking nog 30 dagen van kracht voor de nieuwe
eigenaar. Daarna wordt de verzekering alleen voortgezet als de nieuwe
eigenaar met ons overeenkomt de verzekering op zijn naam voort te
zetten. De verzekering eindigt onmiddellijk wanneer de nieuwe eigenaar
voor de op deze polis verzekerde zaken zelf een verzekering heeft
gesloten.

2. Overlijden
In geval van uw overlijden blijft de verzekering van kracht, behalve
wanneer wij binnen 9 maanden na ontvangst van het bericht van
overlijden hebben laten weten dat de verzekering wordt beëindigd. Wij
hanteren daarbij een opzegtermijn van 30 dagen.


