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Artikel 1. Gedekte evenementen.

De verzekering dekt de schade aan de verzekerde zaken ten
gevolge van:

A1. BRAND, zoals vermeld in de “Nadere Omschrijvingen” en
BRANDBLUSSING.

A2. SCHROEIEN, ZENGEN EN SMELTEN als gevolg van een
hitte uitstralend voorwerp. Elektriciteitsschade, zoals het
doorbranden van elektrische apparaten, is echter van de
verzekering uitgesloten.

B1. BLIKSEMINSLAG, zoals vermeld in de “Nadere Omschrijvin-
gen”.

B2. OVERSPANNING/INDUCTIE IN WOONHUIZEN als gevolg
van bliksem.

B3. OVERSPANNING/INDUCTIE, mits sporen van blikseminslag
in of aan het gebouw waarin de verzekerde zaken aanwezig
zijn, worden aangetroffen dan wel indien potentiaalvereffening
en overspanningsbeveiliging (grof- en fijnbeveiliging) is aan-
gebracht.

C. ONTPLOFFING, zoals vermeld in de “Nadere Omschrijvingen”.

D. BRAND EN ONTPLOFFING uit enig gebrek, eigen bederf of
aard en natuur van de verzekerde zaak zelf.

E. ROOK EN ROET, plotseling uitgestoten door op de schoor-
steen van het gebouw, waarin of waarop verzekerd is, aange-
sloten verwarmingsinstallaties, hieronder niet te verstaan een
open haard.

Artikel 2. Uitbreiding van de verzekering.

A. EIGENDOMMEN VAN INWONENDE GEZINS- EN PERSO-
NEELSLEDEN EN VAN LOGÉS.
Voorzover deze verzekering huishoudelijke inboedel betreft,
zijn onder de verzekering begrepen de eigendommen van
inwonende gezins- en personeelsleden en van logés, mits het
verzekerde bedrag daartoe voldoende is. Uitgesloten zijn ech-
ter eigendommen welke op enige andere polis verzekerd zijn
of verzekerd zouden zijn, indien deze uitbreiding van de ver-
zekering niet bestond.

B. ZAKEN ONVERSCHILLIG WAAR IN NEDERLAND.
Verzekerde zaken welke zich voor korte tijd elders binnen
Nederland bevinden, zijn meegedekt tot een bedrag van 10%
van de op de roerende zaken verzekerde som, en wel tot ten
hoogste € 25.000,-. Uitgesloten zijn echter zaken, welke op
enige andere polis verzekerd zijn of zouden zijn, indien deze
uitbreiding van de verzekering niet bestond.

De verzekering dekt voorts boven de verzekerde som:

C1. de BEREDDINGSKOSTEN bij of na het ontstaan van een
gedekt evenement gemaakt om schade te voorkomen of te
verminderen.

C2. het SALARIS EN DE KOSTEN van de deskundigen, welke
belast zijn met de schaderegeling. Het salaris en de kosten
van de door verzekerde benoemde deskundige worden echter
vergoed tot ten hoogste het bedrag dat aan de door de maat-
schappij benoemde deskundige wordt vergoed.

Artikel 3. Beperkingen.

Bij verzekering van gebouwen zijn niet onder de verzekering
begrepen:
1. de waarde van grond, erf en beplantingen;
2. de fundamenten tot aan de onderkant van de laagst begaan-

bare vloer.

Bij verzekering van roerende zaken, hoe ook genaamd, zijn van
de verzekering uitgesloten:
1. geld en geldswaardig papier, onbewerkte edele metalen en

ongezette edelgesteenten;
2. motorrijtuigen, tenzij uitdrukkelijk anders in de polis vermeld,

met dien verstande dat brom- en snorfietsen zijn meever-
zekerd, echter uitsluitend indien aanwezig in het in de polis
omschreven gebouw.

Artikel 4. Uitsluitingen.

Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, opge-
treden bij of voortgevloeid uit:
A. MOLEST,
B. ATOOMKERNREACTIES,
C. AARDBEVING EN VULKANISCHE UITBARSTING, een en

ander zoals vermeld in de “Nadere Omschrijvingen”.

Artikel 5. Overbrengen van de zaken en wijziging 
bestemming.

Indien de verzekerde zaken (met uitzondering van huishoudelijke
inboedel) naar een ander gebouw zijn overgebracht of indien het
gebouw waarin of waarop verzekerd wordt een gehele of gedeel-
telijke andere bestemming heeft gekregen, dient hiervan onmiddel-
lijk aan de maatschappij te worden kennisgegeven.
Indien door de veranderde bestemming of door de overbrenging
groter brandgevaar is ontstaan, is de maatschappij niet gehouden
eventuele schade te vergoeden, tenzij in de polis deze verandering
is aangetekend.

Indien het gebouw waarin of waarop verzekerd wordt (grotendeels)
leegstaat of niet, althans niet meer regelmatig, wordt gebruikt voor
de aan de maatschappij opgegeven bestemming, dient hiervan
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onmiddellijk aan de maatschappij te worden kennisgegeven. Zodra
deze toestand intreedt is de maatschappij gerechtigd, binnen twee
maanden na de ontvangst van de kennisgeving van de risicowijzi-
ging, de verzekering niet of althans niet op dezelfde voorwaarden
voort te zetten.

Huishoudelijke inboedels zijn, onverminderd het bepaalde in arti-
kel 2 B, verzekerd op het woonadres van verzekerde, mits gelegen
binnen Nederland. Bij verhuizing is verzekerde verplicht zijn nieu-
we adres ten spoedigste op te geven aan de maatschappij.

Artikel 6. Eigendomsovergang.

Bij eigendomsovergang van het verzekerde belang gelden de vol-
gende bepalingen:

A. bij overgang krachtens een overeenkomst is de verzekering
vervallen;

B. bij overgang ten gevolge van overlijden van de verzekerde
blijft de verzekering nog van kracht gedurende een termijn van
maximaal drie maanden.

Artikel 7. Duur van de verzekering en wijziging 
van premie en/of voorwaarden.

De verzekering is gesloten voor de in het polisblad genoemde ver-
zekeringstermijn en wordt telkens stilzwijgend verlengd met een-
zelfde termijn, tenzij de verzekering tenminste drie maanden voor
de aanvang van die termijn bij aangetekende brief is opgezegd en
de opzegging niet voor het einde van de verzekeringstermijn is her-
roepen.
De maatschappij kan de verzekering tevens beëindigen na een
schade.

De maatschappij heeft het recht de premie en/of de voorwaarden
en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is
de maatschappij gerechtigd de premie en/of voorwaarden van
deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en
wel op een door haar te bepalen datum. De verzekerde wordt van
die wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben
ingestemd, tenzij hij binnen de in de mededeling genoemde termijn
schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit geval eindigt de ver-
zekering per de in de mededeling door de maatschappij genoem-
de datum.

Artikel 8. Premiebetaling.

Verzekerde is verplicht binnen 30 dagen na aanbieding van polis,
polisaanhangsels of nota de verschuldigde premie en kosten aan
de maatschappij te voldoen.
Indien binnen voornoemde termijn niet wordt betaald, is het effect
van de verzekering opgeschort, zonder dat de maatschappij ver-
zekerde in gebreke stelt. De premie en de kosten blijven echter
verschuldigd.
De verzekering wordt weer van kracht 24 uur nadat het verschul-
digde door de maatschappij is ontvangen.

Artikel 9. Verplichtingen bij schade.

Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de polis ver-
plicht:

A. binnen drie maal 24 uur nadat de schade te zijner kennis is
gekomen, daarvan aan de maatschappij kennis te geven;

B. zorg te dragen voor het behoud van hetgeen nog waarde heeft
en geen opruiming te doen dan na toestemming van de maat-
schappij;

C. de aanwijzingen door de maatschappij gegeven, stipt op te
volgen;

D. geen herstellingen te doen of te laten verrichten alvorens hier-
toe door de maatschappij toestemming is verleend;

E. alle overige hem bekende verzekeringen op te geven, die bij
het ontstaan van de schade op hetzelfde belang zijn gesloten.

Artikel 10. Benoeming deskundigen.

De schade zal in onderling overleg of door een door de maat-
schappij te benoemen deskundige worden vastgesteld, tenzij wordt
overeengekomen dat twee deskundigen, waarvan de verzekerde
en de maatschappij er ieder een benoemen, de schade zullen vast-
stellen.

In het laatste geval benoemen beide deskundigen samen, voor de
aanvang van hun werkzaamheden, een derde deskundige die bij
gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de
grenzen van de beide taxaties bindend zal vaststellen, na de beide
deskundigen gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben.

Artikel 11. Schaderegeling.

De taxaties van de deskundigen zullen de waarden als bedoeld in
artikel 12 en/of artikel 13 onmiddellijk vóór en na het evenement
moeten aangeven; het verschil tussen beide waarden is de scha-
de, met inachtneming van het volgende:

A. bij verzekering op basis van vaste taxatie geldt, onverminderd
de rechten van de maatschappij uit de artikelen 274 of 275
Wetboek van Koophandel, als waarde vóór het evenement het
bedrag van de voortaxatie en geschiedt de waardering van de
restanten op dezelfde grondslag;

B. indien de beschadigde zaken naar het oordeel van de des-
kundigen hersteld kunnen worden, zullen zij de herstelkosten
onmiddellijk na het evenement waarderen en zal de maat-
schappij kunnen volstaan met het vergoeden van deze her-
stelkosten, en voorzover het betreft roerende zaken eventueel
vermeerderd met het bedrag van de waardevermindering,
mits ontstaan door het evenement en niet opgeheven door het
herstel.

Artikel 12. Schadevaststelling gebouwen.

De verzekering van gebouwen geschiedt op basis van herbouw-
waarde. Onder herbouwwaarde wordt verstaan de kosten van 
herbouw van het gebouw op dezelfde plaats en met dezelfde
bestemming.

Bij gebouwen geldt als schade de herbouwwaarde (onder aftrek
van de waarde van de restanten) indien:
- verzekerde binnen twee jaar na de datum van de schade de

herbouw in dezelfde (bedrijfseconomische) omvang heeft vol-
tooid;

- deze lager is dan de verkoopwaarde.
Bij herbouw in kleinere omvang wordt voor het niet herbouwde
gedeelte de verkoopwaarde vastgesteld.

Onder verkoopwaarde wordt verstaan de waarde van het gebouw
bij verkoop onder aftrek van de prijs voor de grond en de funda-
menten.

Bij gebouwen geldt als schade de verkoopwaarde (onder aftrek
van de waarde van de restanten) indien:
- verzekerde niet binnen twee jaar na de datum van de schade

de herbouw heeft voltooid;
- verzekerde reeds voor de schade het voornemen had het

gebouw af te breken;
- na de schade geen herinvestering plaatsvindt; 
- het gebouw bestemd was voor afbraak of onteigening;
- het gebouw door de bevoegde autoriteiten onbewoonbaar of

onbruikbaar was verklaard
- het gebouw langer dan drie maanden leegstond of buiten

gebruik was;
- het gebouw ter verkoop stond aangeboden;
- het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt was.

Artikel 13. Schadevaststelling roerende zaken.

De verzekering van roerende zaken geschiedt naar nieuwwaarde.
Onder nieuwwaarde wordt verstaan de aanschaffingsprijs van
nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

Voorzover het verzekerde bestaat uit: 
A. motorrijtuigen;
B. zaken waarvan de dagwaarde vóór de schade minder

bedroeg dan 40% van de nieuwwaarde;
C. zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren

bestemd,
zal de dagwaarde worden vergoed, zijnde de nieuwwaarde onder
aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroude-
ring of slijtage.
Voorzover het verzekerde bestaat uit (kerkelijke) kunst, antiek en
verzamelingen, zal de vervangingswaarde worden vergoed, zijnde
de waarde waarvoor verzekerde in zijn omstandigheden soortge-



lijke zaken als de verzekerde zaken weer kan verkrijgen, tenzij
anders is overeengekomen.

Artikel 14. Te hoge en te lage verzekering.

Indien bij schade het verzekerd bedrag lager blijkt te zijn dan de
waarden waarvan wordt uitgegaan bij de regeling en vaststelling
van de schade, vergoedt de maatschappij de schade en kosten
slechts in verhouding van het verzekerd bedrag tot die waarden en
tot de toepasselijke maxima.
Het salaris en de kosten van de deskundigen worden echter in het
geval van onderverzekering volledig vergoed.
Indien dezelfde zaken op meer dan een polis verzekerd zijn en het
gezamenlijk verzekerd bedrag vorengenoemde waarden overtreft,
worden de verzekerde bedragen van deze polissen in dezelfde ver-
houding verminderd.

Artikel 15. Uitbetaling van de schadevergoeding en 
verval van aanspraken.

De volgens deze polis verschuldigde schadevergoeding wordt vol-
daan binnen 30 dagen nadat alle bescheiden, op de schaderege-
ling betrekking hebbende, door de maatschappij zijn ontvangen en
de betalingsplicht door de maatschappij is erkend. Elk recht op
schadevergoeding vervalt vijf jaar nadat de schade heeft plaatsge-
vonden, tenzij de maatschappij in rechte tot vergoeding is aange-
sproken.
Indien het schadebedrag hoger is dan € 250.000,- heeft de uitbe-
taling plaats in twee gelijke termijnen, de eerste uiterlijk drie maan-
den en de tweede uiterlijk zes maanden nadat voornoemde
bescheiden door de maatschappij zijn ontvangen.

De maatschappij heeft het recht na vaststelling van de schade aan
gebouwen naar herbouwwaarde eerst een uitkering te doen op
basis van verkoopwaarde en het restant te betalen nadat door ver-
zekerde voldoende is aangetoond dat tot herstel of herbouw is
overgegaan.

Artikel 16. Verbrugging.

Indien ten tijde van een schade van de verzekerde zaken er één of
meer oververzekerd en één of meer te laag verzekerd zijn, komen
de overschotten aan de te laag verzekerde zaken ten goede, met
inachtneming van het volgende:

Elk overschot wordt over die te laag verzekerde zaken, waarvan
het premiepercentage gelijk is aan of lager is dan voor de overver-
zekerde zaak geldt, verdeeld naar verhouding van de onderschei-
dene tekorten en wel te beginnen met het overschot op de zaak
met het laagste premiepercentage, vervolgens het overschot op de
zaak met het op een na laagste premiepercentage, enzovoorts,
onverschillig waar de schade is gevallen.

Verbrugging is niet mogelijk naar en van:
A. zaken, waarvoor het verzekerd bedrag met zoveel woorden is

beperkt door vaste taxatie;
B. premier risque bedragen.

Artikel 17. Afstand.

De verzekerde kan beschadigde zaken die nog te repareren zijn of
een restwaarde hebben, niet aan de maatschappij afstaan tegen
vergoeding van de waarde die de zaken vóór de schade hadden.

Artikel 18. Andere verzekeringen.

A. Speciale verzekeringen.
Zaken die verzekerd zijn op een speciale polis (zoals een
glas-, kostbaarheden- of computerverzekering) zijn voor wat
betreft de op de speciale polis gedekte evenementen niet
onder deze verzekering begrepen.

B. Elders lopende verzekeringen.
Indien voor schade aan zaken op verschillende polissen dek-
king bestaat, zal op grond van deze verzekering nooit meer
worden vergoed dan een evenredig aandeel naar verhouding
van de elders aanwezige dekking.

Artikel 19. Geschillen.

A. Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
B. Klachten met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst

kan verzekerde schriftelijk indienen bij:
- de directie van de maatschappij en/of bij 
- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,

2509 AN Den Haag.

Artikel 20. Bouwindex.

A. Bouwindex.
Jaarlijks worden per de premievervaldag de verzekerde
bedragen voor de gebouwen - en in evenredigheid daarmee
de premie - verhoogd of verlaagd overeenkomstig het laatste
door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde
indexcijfer voor bouwkosten, waarbij de nieuwe verzekerde
bedragen worden afgerond.
In afwijking van het bepaalde in artikel 14 zal met onderverze-
kering die het gevolg is van de stijging van het indexcijfer na
de laatste premievervaldag, geen rekening worden gehouden.

B. Vaste taxatie.
De verzekerde bedragen van de gebouwen worden, voor
iedere post afzonderlijk, door partijen aangenomen als de her-
bouwwaarde onmiddellijk voor de schade, een en ander con-
form artikel 274 Wetboek van Koophandel.

Artikel 21. Indexclausule voor inventarissen en/of 
inboedel.

Jaarlijks worden per de premievervaldag de verzekerde bedragen
voor de inventaris en/of inboedel - en in evenredigheid daarmee de
premie - verhoogd of verlaagd met het door het Centraal Bureau
voor de Statistiek vastgesteld prijsindexcijfer voor inboedels, waar-
bij de nieuwe verzekerde bedragen worden afgerond.
In afwijking van het bepaalde in artikel 14 zal met onderverzekering
die het gevolg is van de stijging van het indexcijfer na de laatste
premievervaldag, geen rekening worden gehouden.

Artikel 22. Registratie van persoonsgegevens.

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonspege-
vens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kun-
nen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde per-
soonsregistratie.
Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.



Nadere Omschrijvingen

Brand.
Onder brand wordt verstaan 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. 

Blikseminslag.
Onder blikseminslag wordt verstaan het inslaan van bliksem in het
verzekerde, ook al heeft dit geen brand tot gevolg. Onder bliksem-
inslag wordt niet verstaan schade aan elektrische en elektronische
apparatuur/installaties door overspanning/inductie.

Ontploffing.
Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of
gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eens-
klaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen,
zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat,
dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting
voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich
daarin bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze gas-
sen 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 uit-
stromen van gas, damp of vioeistof 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 ont-
ploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopen-
de hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van
gassen en dampen, welke door een scheikundige reactie van
vaste, vioeibare, gas- en dampvormige stoffen, of een mengsel
daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. In het geval van
gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ont-
ploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde zaken
welke als gevolg van de vernieling moeten worden aangemerkt. In
het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken
door ontploffing is meegedekt de schade aan de verzekerde zaken
welke als een gevolg van de nabijheid van die vernieling moet wor-
den aangemerkt.

Noot: De tekst van deze clausule en de daarbij behorende toelich-
ting is op 5 april 1982, onder nummer 275/82, door de Vereniging
van Brandassurandeuren in Nederland ter griffie van de Arrondis-
sementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.

Aardbeving en vulkanische uitbarsting.
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting wordt
verstaan schade, ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij
binnen 24 uur nadat in of nabij de plaats, waar de verzekerde
zaken zich bevinden, zich de gevolgen van aardbeving of vulkani-
sche uitbarsting hebben voorgedaan, tenzij verzekerde bewijst dat
de schade niet aan een van de vermelde verschijnselen kan wor-
den toegeschreven. 

Opruimingskosten.
Indien oprulmingskosten zijn meeverzekerd worden hieronder ver-
staan de niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van

afbraak, wegrulmen, afvoeren en vernietigen van de beschadigde
verzekerde zaken, voorzover deze het noodzakelijke gevolg zijn
van een door de polis gedekte schade.
De verzekering van opruimingskosten geschiedt op premier risque
basis conform artikel 253 Wetboek van Koophandel.

De opruimingskosten hebben uitsluitend betrekking op de kosten
van het opruimen van bovengrondse verzekerde zaken op de
eigen locatie. 
Niet verzekerd zijn de kosten voor onderzoek, reinigen, wegrui-
men, afvoeren, opslaan, vernietigen en/of vervangen van grond,
(grond)water en oppervlaktewater om de verontreiniging in grond,
(grond)water en oppervlaktewater weg te nemen, en de kosten om
de verontreiniging te isoleren, met betrekking tot de percelen grond
in bezit van verzekerde krachtens zakelijk recht of overeenkomst
en die behoren bij het in de polis vermelde risicoadres. 
Evenmin is verzekerd de schade aan het verzekerde ten gevolge
van door de lucht getransporteerde verontreinigende stoffen van
elders. 
Luchtvaartuigen. 
Indien blijkens de polisomschrijving het luchtvaartuigenrisico is
meeverzekerd, is het navolgende van toepassing: Onverminderd
het bepaalde onder molest is meeverzekerd schade aan de verze-
kerde zaken door het getroffen worden door of het ontploffen van:
A. hetzij een vertrekkend, vilegend, landend of vallend lucht- of

ruimtevaartuig; .
B. hetzij een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit

geworpen of hieruit gevallen voorwerp; 
C. hetzij enig ander voorwerp dat getroffen is door enig voorwerp

als onder A en B bedoeld. 

Molest.
Onder schade door molest wordt verstaan schade veroorzaakt
door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse oniusten, oproer en muiterij.
De maatschappij dient te bewijzen dat de schade direct veroor-
zaakt is door of ontstaan uit een van de vermelde oorzaken.

Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities
daarvan, vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond
van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondis-
sementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd.

Atoomkernreacties.
Hieronder te verstaan atoomkernreacties, onverschillig hoe deze
zijn ontstaan.

De uitsluiting terzake van atoomkernreacties geldt niet met
betrekking tot radioactieve nucleïden, die zich buiten een kern-
installatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om
gebruikt te worden voor industriele, commerciele, landbouw-
kundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige doel-
einden of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door
enige rijksoverheid afgegeven vergunning (voorzover vereist) van
kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen
van radioactieve stoffen. Onder “kerninstallatie” wordt verstaan
een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kern-
ongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie
aan boord van een schip.

Voorzover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de
geleden schade aansprakelijk is, is er geen dekking van kracht.


