
Allianz Nederland Schadeverzekering N.V.

Artikel 1 Grondslag van de verzekering

Deze	verzekering	beantwoordt,	tenzij	nadrukkelijk	anders	is	overeen-

gekomen,	aan	het	vereiste	van	onzekerheid	als	bedoeld	in	artikel	7:925	

BW	indien	en	voor	zover	de	schade,	op	vergoeding	waarvan	aanspraak	

wordt	gemaakt,	het	gevolg	is	van	een	gebeurtenis	waarvan	voor	partijen	

ten	tijde	van	het	sluiten	van	de	verzekering	onzeker	was	dat	daaruit	voor	

de	verzekerde	schade	was	ontstaan	dan	wel	naar	de	normale	loop	van	

omstandigheden	nog	zou	ontstaan.

Artikel 2 Definities 

In	deze	voorwaarden	wordt	verstaan	onder:

2.1	 	Audio- en visuele apparatuur	

alle	apparatuur	die	geluid	en/of	beeld	vastlegt	of	weergeeft,	

alsmede	de	hierbij	behorende	randapparatuur.	De	geluids-	en/of	

beelddragers	worden	eveneens	tot	de	apparatuur	gerekend;

2.2	 	Bereddingskosten	

kosten	van	maatregelen	die	tijdens	de	verzekeringstermijn	door	

of	vanwege	een	verzekerde	worden	getroffen	en	redelijkerwijs	

geboden	zijn	om	het	onmiddellijk	dreigende	gevaar	van	schade	

af	te	wenden,	waarvoor	–	indien	gevallen	–	de	verzekering	

dekking	biedt,	of	om	die	schade	te	beperken.	Onder	kosten	van	

maatregelen	wordt	in	dit	verband	mede	verstaan	schade	aan	

zaken	die	bij	het	nemen	van	de	hier	bedoelde	maatregelen	worden	

ingezet;

2.3	 	Blikseminslag	

een	ontlading	van	atmosferische	elektriciteit	naar	de	aarde	toe,	

waardoor	ter	plaatse	van	de	blikseminslag	aantoonbare	schade	is	

ontstaan	aan	het	aardoppervlak	en/of	het	zich	daarop	bevindende	

schip;

2.4	 	Brand	

een	door	verbranding	veroorzaakt	en	met	vlammen	gepaard	gaand	

vuur	buiten	een	haard,	dat	in	staat	is	zich	uit	eigen	kracht	voort	te	

planten.	

Derhalve	is	onder	andere	geen	brand:

	 	 -	 zengen,	schroeien,	smelten,	verkolen,	broeien;

	 	 -	 doorbranden	van	elektrische	apparaten	en	motoren;

	 	 -	 oververhitten,	doorbranden,	doorbreken	van	ovens	en	ketels;

2.5	 	Computerapparatuur	

de	computer(s)	of	andere	elektronische	apparatuur,	geschikt	

voor	het	invoeren,	het	uitvoeren,	het	opslaan	van	gegevens,	

alsmede	het	rekenen	en	het	besturen	met	inbegrip	van	de	hierbij	

behorende	randapparatuur,	doch	met	uitzondering	van	kleine	

spelcomputers.	De	informatiedragers	worden	eveneens	tot	de	

computerapparatuur	gerekend;

2.6	 	Gebeurtenis 

een	voorval	of	een	reeks	met	elkaar	verbandhoudende	voorvallen;

2.7	  Geld en geldswaardig papier	

gemunt	geld	en	bankbiljetten	zowel	in	Nederlandse	als	

buitenlandse	valuta,	dienende	tot	wettig	betaalmiddel	en	alle	

papier	waaraan	in	het	maatschappelijk	verkeer	geldswaarde	

wordt	toegekend,	met	inbegrip	van	(kas)cheques,	betaalkaarten,	

chipkaarten	en	creditcards;

	2.8	 	Inboedel	

alle	roerende	zaken,	die	behoren	tot	de	particuliere	huishouding	

van	de	verzekerde,	zich	bevindende	in	het	schip.	Als	inboedel	

worden	mede	beschouwd	aan	het	schip	bevestigde:

	 	 -	 	antennes	met	aansluiting,	niet	behorende	tot	een	centraal	

antennesystemen;

	 	 -	 zonweringen	en	buitenlampen.

	 	 Niet	als	inboedel	worden	beschouwd:

	 	 -	 	motorrijtuigen	(behalve	brom-	en	snorfietsen),	caravans	en	

aanhangwagens,	alles	met	inbegrip	van	de	hierbij	behorende	

(losse)	onderdelen	en	andere	accessoires;

	 	 -	 andere	dieren	dan	kleine	huisdieren;

	 	 -	 	andere	vaartuigen	dan	kano’s,	opblaasbare	boten	en	

zeilplanken;

	 	 -	 geld	en	geldswaardig	papier;

2.9	 	Inbraak	

het	zich	wederrechtelijk	toegang	verschaffen	tot	het	schip	door	

het	verbreken,	met	zichtbare	beschadiging,	van	afsluitingen	zoals	

deuren,	ramen,	daken	en	vloeren;

2.10	 	Luchtvaartuigen	

een	vertrekkend,	vliegend,	landend	of	vallend	lucht-	of	

ruimtevaartuig,	dan	wel	een	daaraan	verbonden,	daarvan	

losgeraakt,	daaruit	geworpen	of	daaruit	gevallen	projectiel,	

ontploffingsmiddel	of	ander	voorwerp,	alsmede	enig	ander	

voorwerp	dat	getroffen	is	door	enig	hier	genoemd	voorwerp,	

alsmede	uit	de	ruimte	afkomstig	vallend	materiaal	zoals	

meteorieten;

2.11	 	Lijfsieraden	

sieraden,	inclusief	horloges,	die	zijn	vervaardigd	om	op	of	aan	het	

lichaam	te	worden	gedragen	en	die	geheel	of	ten	dele	bestaan	uit	

(edel)metaal,	gesteente,	mineraal,	ivoor,	(bloed)koraal	of	andere	

dergelijke	stoffen,	alsmede	parels;
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2.12	 	Nieuwwaarde	

het	bedrag	dat	nodig	is	voor	het	aanschaffen	van	nieuwe	zaken	van	

dezelfde	soort	en	kwaliteit;

2.13	 	Ontploffing	

een	ontploffing,	ongeacht	of	de	gebeurtenis	is	veroorzaakt	door	

eigen	gebrek	of	eigen	bederf	en	ongeacht	of	de	gebeurtenis	

zich	in	het	verzekerde	schip	of	buiten	het	verzekerde	schip	heeft	

voorgedaan.	Onder	schade	door	ontploffing	wordt	verstaan	een	

gehele	of	gedeeltelijke	vernieling	onmiddellijk	veroorzaakt	door	

een	eensklaps	verlopende	hevige	krachtsuitspatting	van	gassen	

of	dampen,	zulks	met	inachtneming	van	het	hierna	bepaalde.	Is	

de	ontploffing	ontstaan	binnen	een	–	al	dan	niet	afgesloten	–	vat,	

dan	is	aan	het	vereiste	van	een	eensklaps	verlopende	krachtsuiting	

voldaan,	indien	de	wand	van	het	vat	onder	druk	van	de	zich	

daarin	bevindende	gassen	en/of	dampen	(onverschillig	hoe	

deze	gassen	of	dampen	zijn	ontstaan	en	onverschillig	of	zij	reeds	

voor	de	ontploffing	aanwezig	waren	dan	wel	eerst	tijdens	deze	

ontwikkeld	werden)	een	zodanige	scheiding	heeft	ondergaan	

dat	door	het	uitstromen	van	gas,	damp	of	vloeistof	uit	de	door	de	

scheiding	gevormde	opening,	de	drukken	binnen	en	buiten	het	

vat	eensklaps	aan	elkaar	gelijk	zijn	geworden.	Is	dit	niet	het	geval	

of	is	de	ontploffing	buiten	het	vat	ontstaan,	dan	moet	de	eensklaps	

verlopende	hevige	krachtsuiting	de	onmiddellijke	werking	zijn	

geweest	van	gassen	of	dampen	welke	door	een	scheikundige	

reactie	van	vaste,	vloeibare,	gas-	of	dampvormige	stoffen,	of	een	

mengsel	daarvan,	zijn	ontwikkeld	of	tot	uitzetting	gebracht.		

In	het	geval	van	gehele	of	gedeeltelijke	vernieling	van	het	schip	

door	ontploffing	is	tevens	gedekt	de	schade	aan	de	inboedel	die	

als	een	gevolg	van	die	vernieling	moet	worden	aangemerkt.	In	

het	geval	van	gehele	of	gedeeltelijke	vernieling	van	andere	zaken	

door	ontploffing	is	medegedekt	de	schade	aan	de	inboedel	die	

als	een	gevolg	van	de	nabijheid	van	die	vernieling	moet	worden	

aangemerkt;

2.14	 	Opruimingskosten	

de	kosten	door	afbraak,	wegruiming	en	afvoeren	van	de	verzekerde	

inboedel,	die	niet	reeds	in	de	schadetaxatie	zijn	begrepen	en	het	

noodzakelijke	gevolg	zijn	van	een	gedekte	gebeurtenis;

2.15	 	Polis	

het	polisblad,	de	algemene	voorwaarden,	de	van	toepassing	

verklaarde	bijzondere	voorwaarden	en	de	polisaanhangsels;

2.16	 	Schade	

beschadiging,	vernietiging	of	verloren	gaan	van	zaken;

2.17	 	Storm	

wind	met	een	windsnelheid	van	ten	minste	14	meter	per	seconde;

2.18	 	Vervangingswaarde	

het	bedrag	dat	nodig	is	voor	het	verkrijgen	van	naar	soort,	kwaliteit,	

staat	en	ouderdom	gelijkwaardige	zaken;

2.19	 	Verzekeraar	

Allianz	Nederland	Schadeverzekering	N.V.,	

statutair	gevestigd	te	Rotterdam;

2.20	 	Verzekerden	

de	verzekeringnemer	en	elke	persoon	met	wie	de	

verzekeringnemer	duurzaam	in	gezinsverband	samenwoont;

2.21	 	Verzekeringnemer	

degene,	die	de	verzekeringsovereenkomst	met	de	verzekeraar	is	

aangegaan	en	die	als	zodanig	in	de	polis	is	vermeld.

Artikel 3 Omschrijving van de dekking

Verzekerd	is	de	schade	aan	de	in	de	polis	genoemde	inboedel	door	een	

hierna	genoemde	gebeurtenis.

3.1	 Rubriek 1

3.1.1	 Brand.

3.1.2	 Ontploffing	.

3.1.3	 Blikseminslag.

3.1.4	 Luchtvaartuigen.

3.1.5	 Lossing,	opslag	en	herlading	in	een	noodhaven.

De	dekking	als	genoemd	onder	artikel	3.1.1	en	artikel	3.1.2	is	eveneens	

van	toepassing	indien	de	schade	is	veroorzaakt	door	de	aard	of	een	

gebrek	van	de	verzekerde	zaken.

3.2	 Rubriek 2

3.2.1	 De	in	artikel	3.1	vermelde	risico’s.

3.2.2	 	Inbraak,	diefstal,	gewelddadige	beroving,	afpersing	of	poging	

daartoe.

3.2.3	 Relletjes	en	plundering.

3.3	 Rubriek 3

3.3.1	 De	in	artikel	3.2	vermelde	risico’s.

3.3.2	 	Zengen,	schroeien	en	smelten	tengevolge	van	hitte-uitstraling	

door	een	brandend,	gloeiend	of	heet	voorwerp	of	aanraking	

daarmee.

3.3.3	 Storm.

3.3.4	 	Neerslag,	waaronder	wordt	verstaan	regen,	sneeuw,	hagel	en	

smeltwater,	die	het	schip	of	het	gebouw	is	binnengedrongen	

tengevolge	van	het	overlopen	van	het	dek,	het	dak,	de	dakgoten	of	

de	bovengrondse	afvoerpijpen	daarvan.	Niet	verzekerd	is:

	 	 -	 	schade	door	neerslag	via	de	begane	grond	of	de	openbare	weg	

binnengedrongen;

	 	 -	 	schade	door	riool-	of	grondwater;

	 	 -	 	schade	door	water	binnengedrongen	via	openstaande	luiken,	

deuren	of	ramen.

3.3.5	 	Water	of	stoom,	onvoorzien	gestroomd	uit	de	waterleiding	of	

CV-installatie	en	uit	de	daarop	aangesloten	leidingen	of	toestellen	

tengevolge	van	een	plotseling	opgetreden	defect	en	het	overlopen	

van	water	uit	de	genoemde	installatie	of	toestellen.	

Niet	verzekerd	is/zijn:

	 	 -	 	schade	door	riool-	of	grondwater	dat	via	de	afvoerbuizen,	

sanitaire	of	andere	toestellen	is	binnengedrongen;

	 	 -	 schade	tengevolge	van	springen	door	vorst;

	 	 -	 	de	kosten	van	opsporing	van	het	defect	en	van	het	daarmee	

verband	houdende	breek-	en	herstelwerk	aan	muren,	vloeren	

en	andere	onderdelen	van	het	schip	of	het	gebouw;

	 	 -	 	de	kosten	van	herstel	van	de	installatie,	leidingen	en	toestellen	

zelf.

3.3.6	 	Water,	onvoorzien	gestroomd	uit	een	aquarium,	met	inbegrip	van	

de	schade	aan	het	aquarium	en	de	inhoud	daarvan,	tengevolge	van	

breuk	aan	dat	aquarium.



3.3.7	 	 	Olie,	onvoorzien	gestroomd	uit	een	op	de	schoorsteen	

aangesloten	verwarmingsinstallatie,	tenzij	de	schade	tijdens	het	

vullen	is	ontstaan.

3.3.8	 	 	Rook	en	roet,	plotseling	uitgestoten	door	een	op	de	schoorsteen	

aangesloten	verwarmingsinstallatie.

3.3.9	 	 	Een	ongeval	het	middel	van	vervoer	overkomen,	het	breken	van	

hijsgerei	of	het	uit	de	strop	schieten	bij	vervoer	naar	een	herstel-	

of	bewaarplaats	of	bij	verhuizing.

3.3.10		 	Andere	plotselinge	onzekere	gebeurtenissen,	die	van	buiten	op	

de	verzekerde	inwerken	(voor	zover	deze	dekking	de	in	artikel	5	

bedoelde	beperkingen	niet	opheft).

3.4	 	 Dekking in en buiten het schip

3.4.1	 	 	De	inboedel	is	verzekerd	indien	zij	aanwezig	is	in	het	in	de	polis	

omschreven	schip	en	dit	schip	zich	bevindt:

3.4.1.1	 	op	de/het	in	de	polis	genoemde	ligplaats/vaargebied.	In	dit	

geval	is	de	verzekering	ook	van	kracht:

	 	 	 -	 	tijdens	het	vervoer	van	het	schip	over	water	naar	een	andere	

ligplaats,	helling,	werf	of	dok	over	een	afstand	van	ten	

hoogste	15	km	en

	 	 	 -	 	op	de	helling,	op	de	werf,	of	in	het	dok,	waar	het	schip	zich	

bevindt	voor	bewaring	of	bewerking	–	behalve	tijdens	slepen	

en	gesleept	worden	–	met	dien	verstande,	dat	schade	door	

diefstal	en	kwaadwillige	beschadiging	is	uitgesloten;

3.4.1.2	 binnen	het	in	de	polis	genoemde	geldigheidsgebied.

3.4.2	 	 	De	verzekerde	zaken	zijn	eveneens	verzekerd	in	Nederland	

indien	zij	tijdelijk	aanwezig	zijn:

	 	 	 -	 	in	permanent	bewoonde	woningen,	van	steen	gebouwd	

met	een	harde	dakbedekking,	alsmede	de	daarbij	behorende	

kelderboxen	en	bijgebouwen,	mits	die	woningen,	

kelderboxen	en	bijgebouwen	voor	huishoudelijk	gebruik	

dienen,	tegen	alle	verzekerde	risico’s,	behalve	tegen	diefstal	

uit	hiervoor	bedoelde	kelderboxen	en	bijgebouwen;

	 	 	 -	 	in	permanent	bewoonde	andere	schepen,	tegen	alle	

verzekerde	risico’s;

	 	 	 -	 	buitenshuis,	en	wel	uitsluitend	in	de	open	lucht,	doch	alleen	

tegen	de	in	artikel	3.1.1	t/m	3.1.4	genoemde	risico’s.

3.4.3	 	 	De	verzekerde	zaken	zijn	in	Europa	ook	verzekerd,	indien	zij	

tijdelijk	aanwezig	zijn	in	gebouwen	en	in	andere	schepen	dan	

het	in	de	polis	omschreven	schip,	doch	alleen	tegen	de	in	artikel	

3.1	genoemde	risico’s.

3.5	 	 	Lijfsieraden	

Lijfsieraden	zijn	uitsluitend	verzekerd	indien	zij	aanwezig	zijn	in	

het	in	de	polis	omschreven	schip.

Artikel 4 Verzekerd bedrag

4.1	 	 	De	verzekeraar	vergoedt,	onder	aftrek	van	het	in	de	polis	

vermelde	eigen	risico,	de	schade	tot	ten	hoogste	het	in	de	polis	

vermelde	verzekerde	bedrag	per	gebeurtenis.

4.2	 	 	De	verzekeraar	vergoedt	geld	en	geldswaardige	papieren	

tot	een	bedrag	van	€	500,-	per	gebeurtenis,	tenzij	anders	

overeengekomen,	voor	zover	deze	zaken	toebehoren	aan	de	

verzekerden.

4.3	 	Ten	aanzien	van	audio-	en	visuele	apparatuur,	

computerapparatuur	en	lijfsieraden	vergoedt	de	verzekeraar	tot	

ten	hoogste	€	2.500,-	per	gebeurtenis	ingeval	van:

	 	 -	 	diefstal	en	kwaadwillige	beschadiging	van	audiovisuele	en	

computerapparatuur	gepleegd	in	Amsterdam,	Rotterdam,	Den	

Haag	en	Utrecht;

	 	 -	 	diefstal	en	kwaadwillige	beschadiging	van	lijfsieraden	

(onverminderd	het	in	artikel	3	‘Omschrijving	van	de	dekking’	

onder	3.5	bepaalde).

	 	 	 	Indien	de	inboedel	ook	volgens	andere	polissen	is	verzekerd,	

wordt	het	bedrag	van	€	2.500,-	naar	verhouding	van	de	

verzekerde	bedragen	verminderd.

	4.4	 	De	verzekeraar	vergoedt	per	gedekte	gebeurtenis	boven	het	in	de	

polis	genoemde	verzekerd	bedrag:

4.4.1	 	bereddingskosten	tot	een	bedrag	gelijk	aan	het	voor	de	inboedel	

verzekerde	bedrag;

4.4.2	 	lichtings-	en/of	opruimingskosten	tot	ten	hoogste	20%	van	het	

voor	de	inboedel	verzekerde	bedrag	de	door	verzekeringnemer	

verschuldigde	kosten	voor	lichting	of	opruiming	van	de	inboedel	of	

de	overblijfselen	daarvan,	mits	deze	kosten	op	last	van	de	overheid	

zijn	gemaakt;

4.4.3	 	hotel-	en	pensionkosten	tot	ten	hoogste	10%	van	het	voor	de	

inboedel	verzekerde	bedrag	de	hotel-	en	pensionkosten,	mits	deze	

met	toestemming	van	de	verzekeraar	zijn	gemaakt.

Artikel 5 Uitsluitingen 

5.1	 	Slijtage	

Niet	verzekerd	is	schade	bestaande	uit	normale	slijtage.

5.2	 	Gevolgen van slijtage	

Niet	verzekerd	is	schade	voortvloeiende	uit	normale	slijtage,	indien	

het	niet	vervangen	van	het	aan	slijtage	onderhevige	deel	aan	de	

verzekeringnemer	is	te	verwijten.

5.3	 	Onvoldoende onderhoud	

Niet	verzekerd	is	schade	die	het	gevolg	is	van	aan	

verzekeringnemer	te	verwijten	onvoldoende	onderhoud	van	

of	onvoldoende	zorg	voor	het	schip	of	het	gebouw,	waarin	de	

verzekerde	zaken	aanwezig	zijn.

5.4	 	Opzet	

Niet	verzekerd	is	schade	door	opzet	door	een	verzekerde	

veroorzaakt	(zonder	dat	de	verzekeraar	overigens	een	beroep	op	

eigen	schuld	van	de	verzekerde	zal	doen).

5.5	 	Speciale verzekering	

Niet	verzekerd	is	schade	indien	voor	de	beschadigde	of	verloren	

gegane	zaken	een	speciale	verzekering,	bijvoorbeeld	een	

bromfiets,	kostbaarheden-	of	televisieverzekering	is	gesloten.

5.6	 	Onbewoond	

Niet	verzekerd	is	schade	veroorzaakt	terwijl	het	schip	diende	

voor	een	ander	gebruik	dan	in	de	polis	omschreven	of	niet	voor	

permanente	bewoning	werd	gebruikt.	De	dekking	blijft	evenwel	

in	stand,	indien	het	schip	bij	uitzondering	korter	dan	30	dagen	

achtereen	niet	was	bewoond.



5.7	 	Molest	

Niet	verzekerd	is	schade	veroorzaakt	door	of	ontstaan	uit	een	

gewapend	conflict,	burgeroorlog,	opstand,	binnenlandse	onlusten,	

oproer,	muiterij,	zoals	deze	begrippen	moeten	worden	opgevat	

volgens	de	tekst,	die	door	het	Verbond	van	Verzekeraars	op	2	

november	1981	ter	griffie	van	de	Arrondissementsrechtbank	in	’s-

Gravenhage	is	gedeponeerd	onder	nr.	136/1981.

5.8	 	Atoomkernreacties	

Niet	verzekerd	is	schade	veroorzaakt	door,	opgetreden	bij	of	

voortgevloeid	uit	atoomkernreacties,	onverschillig	hoe	deze	zijn	

ontstaan.

5.8.1	 	De	uitsluiting	in	5.8.1	geldt	niet	met	betrekking	tot	schade	

veroorzaakt	door	radioactieve	nucliden,	die	zich	buiten	een	

kerninstallatie	bevinden	en	gebruikt	worden	of	bestemd	

zijn	om	gebruikt	te	worden	voor	industriële,	commerciële,	

landbouwkundige,	medische	of	wetenschappelijke	doeleinden,	

met	dien	verstande	dat	de	door	de	bevoegde	overheid	afgegeven	

vergunning	(voor	zover	vereist)	van	kracht	is	voor	vervaardiging,	

gebruik,	opslag	en	het	zich	ontdoen	van	radioactieve	stoffen.

5.8.2	 	Voor	zover	krachtens	de	wet	of	enig	verdrag	een	derde	voor	de	

schade	aansprakelijk	is,	blijft	de	uitsluiting	onverkort	van	kracht.

5.8.3	 	Onder	‘wet’	wordt	verstaan	de	Wet	Aansprakelijkheid	

Kernongevallen,	zijnde	de	bijzondere	wettelijke	regeling	van	de	

aansprakelijkheid	op	het	gebied	van	kernenergie.

5.8.4	 	Onder	‘kerninstallatie’	wordt	verstaan	een	kerninstallatie	in	de	zin	

van	bedoelde	wet.

Artikel 6 Schaderegeling 

6.1	 	Wijze van vaststelling van de schade	

Schade	aan	de	inboedel	wordt	in	onderling	overleg	geregeld	of	

voor	rekening	van	de	verzekeraar	door	een	door	haar	te	benoemen	

deskundige	vastgesteld.

6.2	 	Vaststelling van de schade	

De	verzekeraar	vergoedt	naar	keuze:

	 	 -	 	het	verschil	tussen	de	waarden	van	de	verzekerde	zaken	

onmiddellijk	voor	en	onmiddellijk	na	de	gebeurtenis	of

	 	 -	 	de	herstelkosten	onmiddellijk	na	de	gebeurtenis	van	die	

zaken,	die	voor	herstel	geschikt	zijn,	alsmede	–	bij	verzekering	

op	basis	van	nieuwwaarde	–	de	grootte	van	een	door	de	

gebeurtenis	veroorzaakte	en	door	het	herstel	niet	opgeheven	

waardevermindering.

6.3	 	Schadevergoeding op basis van nieuwwaarde	

Als	waarde	onmiddellijk	voor	de	gebeurtenis	wordt,	behoudens	het	

in	artikel	6.2	bepaalde,	de	nieuwwaarde	beschouwd.

6.4	 	Schadevergoeding op basis van vervangsingswaarde	

De	vervangingswaarde	wordt	evenwel	als	waarde	onmiddellijk	voor	

de	gebeurtenis	beschouwd	ten	aanzien	van:	

	 	 -	 	antiek,	kunstvoorwerpen,	verzamelingen,	bromfietsen	en	

huisdieren;

	 	 -	 	zaken	waarvan	de	vervangingswaarde	minder	bedraagt	dan	

40%	van	de	nieuwwaarde;

	 	 -	 	zaken	die	onttrokken	zijn	aan	het	gebruik	waarvoor	ze	waren	

bestemd.

6.5	 	Geschillen over de vaststelling van de schade 	

Geschillen	die	betrekking	hebben	op	de	vaststelling	van	de	schade	

zullen	op	verzoek	van	de	verzekerde	worden	voorgelegd	aan	een	

arbiter	of	een	bindend	adviseur.	Deze	zal	in	onderling	overleg	

worden	benoemd.	De	hieraan	verbonden	kosten	worden	door	

de	verzekeraar	vergoed.	Mocht	geen	overeenstemming	worden	

bereikt	over	deze	benoeming	dan	zal	over	de	benoeming	worden	

beslist	door	de	president	van	de	rechtbank	in	Rotterdam	of	

Amsterdam.

6.6	 	Onderverzekering	

Indien	onmiddellijk	voor	de	gebeurtenis	het	verzekerd	bedrag	lager	

is	dan	de	waarde	van	de	zaken,	zijn	de	schadevergoeding	en	de	

kosten	slechts	naar	evenredigheid	verschuldigd.	Deze	beperking	

geldt	evenwel	niet	voor	de	in	artikel	4	‘Verzekerd	bedrag’	onder	4.4	

genoemde	kosten.

6.7	 	Afstand van verhaalsrecht door de verzekeraar	

De	verzekeraar	verhaalt	een	door	haar	betaalde	schade	aan	

verzekerde	zaken	niet	op	een	verzekerde.	Deze	bepaling	

geldt	niet	voor	degene	die	de	schade	heeft	veroorzaakt	onder	

omstandigheden	die	de	verzekeraar	van	de	verplichting	tot	

schadevergoeding	zou	ontheffen,	indien	de	verzekeringnemer	de	

schade	onder	die	omstandigheden	zou	hebben	veroorzaakt.

6.8	 	Geen abandonnement	

Verzekerde	zaken	kunnen	niet	aan	de	verzekeraar	worden	

geabandonneerd	of	overgelaten.

Artikel 7  Verzekerd belang bij verzekerde zaken en overgang 

daarvan

7.1	 	Verzekerd	is	het	belang	van	de	verzekerde	bij	het	behoud	van	de	

verzekerde	zaken	uit	hoofde	van	eigendom	of	een	ander	zakelijk	

recht,	dan	wel	het	dragen	van	het	risico	voor	het	behoud	of	de	

aansprakelijkheid	daarvoor.

7.2	 	Indien	en	voor	zover	het	verzekerde	belang	bij	de	verzekerde	

zaken	op	een	ander	dan	de	verzekeringnemer	overgaat,	volgt	de	

verzekering	dat	belang,	met	inachtneming	van	het	onder	artikel	7.3	

bepaalde.

7.3	 	Na	overgang	van	het	belang	door	overlijden	van	de	

verzekeringnemer	kunnen	zowel	de	nieuwe	belanghebbende	als	

de	verzekeraar	de	verzekering	opzeggen	binnen	twee	maanden	

nadat	zij	daarvan	kennis	heeft	verkregen,	met	inachtneming	van	

een	termijn	van	30	dagen.	Na	overgang	van	het	belang	anders	dan	

door	overlijden	van	de	verzekeringnemer	eindigt	de	verzekering	

automatisch	op	de	30e	dag,	tenzij	de	nieuwe	belanghebbende	

binnen	die	termijn	aan	de	verzekeraar	heeft	medegedeeld,	dat	hij	

de	verzekering	overneemt.	In	dat	geval	mag	de	verzekeraar	binnen	

twee	maanden	na	ontvangst	van	deze	mededeling	de	verzekering	

aan	de	nieuwe	belanghebbende	met	inachtneming	van	een	

termijn	van	30	dagen	opzeggen.

Artikel 8 Verplichtingen bij schade en verval van rechten

8.1	 	Verplichtingen bij schade	

Zodra	de	verzekeringnemer	of	de	verzekerde	op	de	hoogte	is	of	

behoort	te	zijn	van	een	gebeurtenis,	die	voor	de	verzekeraar	tot	een	

verplichting	tot	uitkering	kan	leiden	is	hij	verplicht:



8.1.1	 	de	verzekeraar	zo	spoedig	als	redelijkerwijs	mogelijk	is	de	

gebeurtenis	te	melden	en	daarbij	binnen	redelijke	termijn	alle	van	

belang	zijnde	gegevens	te	verstrekken	of	te	doen	verstrekken;

8.1.2	 	een	schadeaangifteformulier	volledig	en	waarheidsgetrouw	

in	te	vullen	en	aan	de	verzekeraar	te	zenden	alsmede	alle	

verdere	gevraagde	inlichtingen	dienaangaande	volledig	en	

waarheidsgetrouw	te	verstrekken;

8.1.3	 de	aanwijzingen	van	de	verzekeraar	stipt	op	te	volgen;

8.1.4	 	in	geval	van	vandalisme,	diefstal,	brandstichting	en/of	een	

vermogensmisdrijf	zo	spoedig	mogelijk	politie	of	justitie	hiervan	

kennis	te	geven;

8.1.5	 	zich	te	onthouden	van	elke	toezegging,	verklaring	of	handeling	die	

het	belang	van	de	verzekeraar	zou	kunnen	schaden;

8.1.6	 	alle	ontvangen	bescheiden	onmiddellijk	aan	de	verzekeraar	door	te	

zenden;

8.1.7	 	zijn	volledige	medewerking	te	verlenen	aan	de	schaderegeling	of	

aan	het	verhaal	van	betaalde	schade.

8.2	 Verval van rechten

8.2.1	 	Indien	een	verzekerde	één	of	meer	van	de	genoemde	

verplichtingen	niet	nakomt	en	daardoor	de	belangen	van	de	

verzekeraar	schaadt,	vervalt	elk	recht	uit	hoofde	van	deze	

verzekering.

8.2.2	 	In	ieder	geval	vervalt	elk	recht	uit	hoofde	van	deze	verzekering	

indien	een	verzekerde	bij	schade	opzettelijk	onjuiste	of	misleidende	

gegevens	verstrekt	of	laat	verstrekken	ongeacht	of	daardoor	de	

belangen	van	de	verzekeraar	zijn	geschaad	of	niet.

8.2.3	 	Indien	niet	binnen	1	jaar	na	de	datum	waarop	de	verzekeraar	

schriftelijk	heeft	medegedeeld	ingeval	van	schade	geen	

verplichtingen	(meer)	te	hebben	daartegen	een	rechtsvordering	is	

ingesteld,	vervalt	het	recht	op	uitkering	terzake	van	die	schade.

Artikel 9 Premiebetaling en terugbetaling van premie

9.1	 	Premiebetaling in het algemeen	

De	verzekeringnemer	dient	de	premie,	de	kosten	en	de	

assurantiebelasting	vooruit	te	betalen,	doch	uiterlijk	op	de	30e	dag	

nadat	zij	verschuldigd	worden.

9.2	 	Niet (tijdige) betaling	

Indien	de	verzekeringnemer	het	verschuldigde	bedrag	niet	tijdig	

betaalt	of	weigert	te	betalen,	eindigt	de	dekking	met	ingang	van	

de	15e	dag	nadat	de	verzekeraar	of	de	tot	ontvangst	gemachtigde	

tussenpersoon	een	herinnering	tot	betaling	heeft	verzonden.

	9.3	 	Terugbetaling van premie	

Behalve	bij	beëindiging	van	de	verzekering	wegens	opzet	de	

verzekeraar	te	misleiden,	wordt	bij	tussentijdse	beëindiging	

de	lopende	premie	naar	billijkheid	verminderd	en	aan	de	

verzekeringnemer	terugbetaald.

Artikel 10 Wijziging van premie en/of voorwaarden

Indien	de	verzekeraar	haar	premie	en/of	voorwaarden	voor	soortgelijke	

(groepen	van)	verzekeringen	herziet,	mag	zij	voorstellen	dat	ook	

deze	verzekering	aan	de	gewijzigde	premie	en/of	voorwaarden	wordt	

aangepast	met	ingang	van	de	eerste	premievervaldag	na	invoering	

daarvan.	De	verzekeraar	dient	dit	voorstel	voor	die	premievervaldag	aan	

de	verzekeringnemer	te	doen.	De	verzekeringnemer	mag	de	aanpassing	

weigeren	binnen	30	dagen	na	die	premievervaldag,	tenzij:

	 -	 	de	wijziging	van	de	premie	en/of	voorwaarden	voortvloeit	uit	

wettelijke	regelingen	of	bepalingen;

	 -	 	de	wijziging	een	verlaging	van	de	premie	bij	gelijkblijvende	dekking	

inhoudt;

	 -	 	de	wijziging	een	uitbreiding	van	de	dekking	zonder	een	hogere	

premie	inhoudt.

Weigert	de	verzekeringnemer	de	aanpassing,	dan	eindigt	de	verzekering	

op	die	premievervaldag	of,	bij	tijdige	weigering	daarna,	op	het	tijdstip	

van	weigering.	Heeft	de	verzekeringnemer	dit	niet	gedaan,	dan	wordt	hij	

geacht	met	de	aanpassing	in	te	stemmen.

Artikel 11 Begin en einde van de verzekering

11.1	 	 	Begin van de verzekering	

De	verzekering	vangt	aan	op	de	in	de	polis	genoemde	

ingangsdatum.

11.2	 	 	Einde van de verzekering	

De	verzekering	eindigt	op	de	in	de	polis	genoemde	einddatum	

en	wordt	verlengd	overeenkomstig	de	in	de	polis	genoemde	

termijn.

11.3	 	 	Opzegging door de verzekeringnemer aan de verzekeraar	

De	verzekeringnemer	kan	de	verzekering	schriftelijk	opzeggen:

11.3.1		 	met	ingang	van	de	in	de	polis	genoemde	einddatum.	De	

opzegging	dient	tenminste	2	maanden	voor	de	einddatum	aan	

de	verzekeraar	plaats	te	vinden;

11.3.2		 	indien	de	verzekeringnemer	aanpassing	van	de	verzekering	aan	

de	gewijzigde	premie	en/of	voorwaarden	weigert;

11.3.3		 bij	opheffing	van	het	bedrijf	van	de	verzekeringnemer;

11.3.4		 	binnen	30	dagen	na	melding	van	een	gebeurtenis	bij	de	

verzekeraar	of	nadat	de	verzekeraar	terzake	van	een	schade	een	

uitkering	heeft	gedaan	of	geweigerd	heeft	dit	te	doen.		

Hierbij	wordt	een	opzegtermijn	van	tenminste	2	maanden	

in	acht	genomen	vanaf	de	datum	van	dagtekening	van	de	

opzegging;

11.3.5		 	binnen	twee	maanden	nadat	de	verzekeraar	tegenover	de	

verzekeringnemer	een	beroep	op	de	niet	nakoming	van	de	

mededelingsplicht	bij	het	aangaan	van	de	verzekering,	als	

genoemd	in	11.4.6	heeft	gedaan.

11.4	 	 	Opzegging door de verzekeraar aan de verzekeringnemer	

De	verzekeraar	kan	de	verzekering	schriftelijk	opzeggen:

11.4.1		 	met	ingang	van	de	in	de	polis	genoemde	einddatum.	De	

opzegging	dient	tenminste	2	maanden	voor	de	einddatum	aan	

de	verzekeringnemer	plaats	te	vinden;

11.4.2		 	bij	opheffing	van	het	bedrijf	van	de	verzekeringnemer;

11.4.3		 	binnen	30	dagen	na	melding	van	een	gebeurtenis	bij	de	

verzekeraar	of	nadat	de	verzekeraar	terzake	van	een	schade	een	

uitkering	heeft	gedaan	of	geweigerd	heeft	dit	te	doen.		

Hierbij	wordt	een	opzegtermijn	van	tenminste	2	maanden	

in	acht	genomen	vanaf	de	datum	van	dagtekening	van	de	

opzegging;

11.4.4		 	indien	de	verzekeringnemer	of	de	verzekerde	naar	aanleiding	

van	een	gebeurtenis	met	opzet	een	onjuiste	voorstelling	van	

zaken	heeft	gegeven.		



	 	 	 	Hierbij	wordt	een	opzegtermijn	van	tenminste	10	dagen	in	acht	

genomen;

11.4.5		 	indien	de	verzekeringnemer	3	maanden	na	de	premievervaldag	

het	verschuldigde	bedrag	nog	niet	heeft	betaald.		

De	verzekering	eindigt	op	de	door	de	verzekeraar	genoemde	

datum	onverminderd	de	verplichting	van	de	verzekeringnemer	

tot	betaling	van	het	verschuldigde	bedrag	over	de	termijn	vanaf	

de	premievervaldag	tot	de	genoemde	beëindigingsdatum;

	11.4.6	 	binnen	2	maanden	na	de	ontdekking	dat	de	verzekeringnemer	

de	mededelingsplicht	bij	het	aangaan	van	de	verzekering	

niet	is	nagekomen	en	de	verzekeringnemer	daarbij	heeft	

gehandeld	met	het	opzet	de	verzekeraar	te	misleiden	dan	wel	

de	verzekeraar	de	verzekering	bij	kennis	van	de	ware	stand	van	

zaken	niet	zou	hebben	gesloten.	De	verzekering	eindigt	op	de	

door	de	verzekeraar	genoemde	datum.

Artikel 12 Adres

Kennisgevingen	door	de	verzekeraar	worden	geacht	rechtsgeldig	te	

zijn	geschied	aan	de	verzekeringnemer	indien	deze	zijn	gedaan	aan	

diens	laatst	bij	de	verzekeraar	bekende	adres	of	aan	het	adres	van	de	

tussenpersoon,	door	wiens	bemiddeling	deze	verzekering	loopt.

De	verzekeringnemer	is	verplicht	de	verzekeraar	zo	spoedig	mogelijk	

schriftelijk	op	de	hoogte	te	brengen	van	zijn	adreswijziging.

Artikel 13 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

13.1 Toepasselijk recht

	 	 Op	deze	verzekering	is	Nederlands	recht	van	toepassing.

13.2 Klachten 

	 	 	Klachten	over	bemiddeling,	totstandkoming	en	uitvoering	van	

deze	verzekering	dienen	in	eerste	instantie	schriftelijk	te	worden	

voorgelegd	aan	de	directie	van	de	verzekeraar.	Indien	de	klacht	

niet	naar	tevredenheid	door	de	directie	van	de	verzekeraar	is	

behandeld,	kan	de	verzekeringnemer	zich	wenden	tot:

	 	 Stichting	Klachteninstituut	Financiële	Dienstverlening.

	 	 Postbus	93560

	 	 2509	AN		Den	Haag

	 	 www.kifid.nl

13.1 Geschillen

	 	 	Alle	geschillen	die	voortvloeien	uit	deze	verzekeringsovereenkomst	

zijn	onderworpen	aan	het	oordeel	van	de	bevoegde	rechter	in	

Rotterdam	of	Amsterdam.

Artikel 14 Privacybescherming

De	bij	de	aanvraag	van	de	verzekering	verstrekte	persoonsgegevens	

worden	door	de	verzekeraar	geregistreerd	en	verwerkt.	De	verzekeraar	

gebruikt	deze	gegevens	voor	de	acceptatie	en	de	uitvoering	van	

deze	overeenkomst,	voor	statistische	analyses,	voor	het	verkomen	en	

bestrijden	van	fraude	en	om	te	voldoen	aan	wettelijke	verplichtingen.

Op	deze	registratie	is	een	privacyreglement	van	toepassing,	alsmede	de	

gedragscode	‘Verwerking	persoonsgegevens	financiële	instellingen'.	

In	deze	gedragscode	worden	de	rechten	en	plichten	van	partijen	

bij	de	gegevensverwerking	weergegeven.	De	volledige	tekst	van	de	

gedragscode	kan	worden	opgevraagd	bij	het	Verbond	van	Verzekeraars,	

Postbus	93450,	2509	AL	Den	Haag.


