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Artikel 1. Gedekte evenementen.

De verzekering dekt de schade aan de verzekerde huishoudelijke
inboedel aanwezig in het in de polis omschreven gebouw, 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.

B. BLIKSEMINSLAG EN OVERSPANNING/INDUCTIE als ge-
volg van bliksem.

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 woonhuis waarin verzekerd is, aangesloten 
verwarmingsinstallaties, hieronder niet te verstaan een open
haard.

F1. DIEFSTAL, alsmede vernieling of beschadiging van het ver-
zekerde als gevolg van deze schade. Zaken in bijgebouwen
zijn gedekt na braakschade.
Overige zaken welke zich buitenshuis bevinden zijn van
deze dekking uitgesloten, behoudens het bepaalde in 
artikel 3 G.

F2. BEROVING EN AFPERSING, gepaard gaande met geweld
tegen verzekerde. Deze dekking is eveneens buitenshuis van
kracht en wel tot ten hoogste 10% van de verzekerde som met
een maximum van € 1.250,-.

G. STORM, waaronder wordt verstaan een windsnelheid van 
tenminste 14 meter per seconde. Als bewijs zal gelden een
verklaring van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Insti-
tuut, dat ter plaatse en ten tijde van de beschadiging een
zodanige windsnelheid kan zijn voorgekomen.
Met schade door storm wordt gelijkgesteld:

- schade door diefstal of vermissing tijdens de beredding;
- schade door omvallende bomen e.d. ten gevolge van de storm;
- schade door vernieling op last van hogerhand wegens de toe-

stand van het door storm beschadigde woonhuis;
- schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater als onmid-

dellijk gevolg van stormschade aan het woonhuis.

Zaken welke zich buitenshuis bevinden, met uitzondering
van stormschade aan zonweringen en (schotel)antennes

door of voor rekening van verzekerde aangebracht, zijn 
uitgesloten.

H. NEERSLAG (waaronder te verstaan regen, sneeuw, hagel of
smeltwater) en/of RIOOLWATER, onvoorzien het woonhuis
binnengedrongen en/of onvoorzien gestroomd uit binnenshuis
aanwezige afvoerpijpen.
Niet gedekt is/zijn:

1. schade door neerslag binnengedrongen via openstaande
ramen e.d.;

2. schade door grondwater;
3. schade door vochtdoorlating (zgn. doorslaan);
4. schade als gevolg van slecht onderhoud van het woonhuis.

I. WATER EN STOOM, onvoorzien gestroomd uit de waterlei-
ding- en centrale verwarmingsinstallaties en uit daarop aan-
gesloten leidingen, sanitaire en andere toestellen, als gevolg
van een plotseling opgetreden defect of van springen door
vorst, alsmede het overlopen van water uit genoemde instal-
laties en toestellen. 
Tevens vergoedt deze verzekering de kosten van opsporing
van een breuk in de leiding van de waterleiding of centrale 
verwarmingsinstallatie, alsmede de daardoor ontstane kosten
van breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere
onderdelen van het woonhuis, voorzover noodzakelijk voor
het opheffen van een opgetreden lekkage, mits de kosten ten
laste komen van verzekerde als huurder van een woonhuis en
niet door een andere verzekering zijn gedekt. 
Niet gedekt is/zijn:

1. schade veroorzaakt door grondwater;
2. kosten van herstel van de installaties en toestellen zelf; inge-

val van springen door vorst zijn deze kosten wel gedekt, voor-
zover deze kosten voor rekening van verzekerde komen en
niet elders zijn verzekerd.

J. WATER, ONVOORZIEN GESTROOMD UIT EEN WATER-
BED. Schade daardoor ontstaan aan het waterbed zelf of
onderdelen daarvan is uitgesloten.

K. ONVOORZIEN UITSTROMEN VAN WATER DOOR BREUK
VAN AQUARIA. Schade daardoor ontstaan aan het aquarium
zelf en zijn inhoud is meeverzekerd.

L. ONVOORZIEN UITSTROMEN VAN OLIE uit leidingen, 
reservoirs of tanks van centrale verwarmingsinstallaties,
kachels en haarden, mits deze zijn aangesloten op een
schoorsteen aanwezig in het woonhuis waarin verzekerd is.

M. AANRIJDING, AANVARING, AFGEVALLEN OF UITGE-
VLOEIDE LADING.

N. RELLETJES, PLUNDERING EN ONGEREGELDHEDEN
DOOR WERKSTAKING.
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O. SCHERVEN VAN BREKENDE RUITEN. De ruiten zelf zijn
niet meeverzekerd.

P. HET BREKEN VAN GLAS van de tot de inboedel behorende
spiegels, behalve handspiegels, alsmede schade aan de 
spiegels zelf.

Q. LUCHTVAARTUIGEN, zoals vermeld in de “Nadere Omschrij-
vingen”.

R. VANDALISME, gepleegd door iemand die wederrechterlijk het
woonhuis waarin verzekerd is, is binnengedrongen. Voor
leegstaande of buiten gebruik zijn de woonhuizen geldt
deze dekking niet.

S. OMVALLEN VAN KRANEN EN HEISTELLINGEN.

Artikel 2. Extra dekkingen.

De verzekering dekt voorts boven de verzekerde som:

A. GELD EN GELDSWAARDIG PAPIER (waaronder te verstaan
blanco cheques, betaalkaarten, betaalpassen, chipkaarten
e.d.), voorzover eigendom van verzekerde, mits aanwezig in
het woonhuis waarin verzekerd is, en wel tot 10% van de ver-
zekerde som, tot ten hoogste € 1.250,- op dezelfde voor-
waarden als de huishoudelijke inboedel. Vergoeding wordt
verleend indien en voorzover de betrokken bancaire instelling
geen schade vergoedt.
De schadevergoeding is voorts afhankelijk van het naleven
van de voorschriften die door de uitgevende instantie voor het
gebruik van het geldswaardig papier zijn gesteld.
Uitgesloten blijft schade door misbruik en/of fraude.

B. SCHADE AAN HET WOONHUIS waarin verzekerd is, door
braak of poging daartoe, en wel tot ten hoogste € 1.250,- 
voorzover de kosten voor rekening van de verzekerde komen.

C. KOSTEN VAN HERSTEL VAN INTERIEURVERBETERING
(zoals centrale verwarmings-, keuken- en sanitaire installaties,
betimmeringen, behang- en schilderwerk) door verzekerde als
huurder aangebracht en voor zijn rekening komend, ontstaan
door een gedekt evenement en wel tot ten hoogste 15% van
de op de betrokken inboedel verzekerde som.

D. KOSTEN VAN HERSTEL VAN AANLEG EN/OF BEPLAN-
TING VAN DE TUIN, behorende bij het woonhuis waarin ver-
zekerd is, ontstaan door een gedekt evenement, met uitzonde-
ring van schade ontstaan door weersinvloeden van welke aard
ook, diefstal, relletjes en vandalisme, een en ander tot ten
hoogste 10% van de op de betrokken inboedel verzekerde som
en voorzover de kosten voor rekening van verzekerde komen.

E. EXTRA UITGAVEN voor gedwongen verblijf elders, alsmede
voor kosten van vervoer en opslag van verzekerde inboedel,
gedurende een termijn van maximaal 52 weken en voorzover
niet krachtens een andere verzekering gedekt, indien de
woning waarin verzekerd is ten gevolge van een gedekt 
evenement onbewoonbaar is geworden.
De uitkeringstermijn wordt beperkt tot ten hoogste 12 weken
indien binnen deze termijn niet tot herstel of herbouw is over-
gegaan.

F. 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.

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

H. OPRUIMINGSKOSTEN, zoals vermeld in “Nadere Omschrij-
vingen”, en wel tot ten hoogste 15% van de op de betrokken
inboedel verzekerde som.

Artikel 3. Uitbreiding van de verzekering.

A. EIGENDOMMEN VAN INWONENDE GEZINS- EN PERSO-
NEELSLEDEN EN VAN LOGÉS. Onder de verzekering zijn
begrepen de eigendommen van inwonende gezins- en perso-

neelsleden en van logés, mits het verzekerde bedrag daartoe
voldoende is.
Uitgesloten zijn echter eigendommen welke op enige andere
polis verzekerd zijn of verzekerd zouden zijn, indien deze uit-
breiding van de verzekering niet bestond.

B. SCHADE DOOR DIEFSTAL VAN INBOEDEL UIT EEN
AFGESLOTEN AUTO, na het openbreken van deze auto, mits
binnen Nederland, is meegedekt tot ten hoogste € 250,-.

C. VERZEKERDE INBOEDEL WELKE ZICH VOOR KORTE
TIJD ELDERS BINNEN NEDERLAND bevindt, is meegedekt
tot een bedrag van 10% van de verzekerde som, echter voor
wat diefstal en vandalisme betreft uitsluitend na braak aan het
gebouw, en voor wat storm betreft met uitsluiting van zaken
welke zich buitenshuis bevinden; een en ander onverminderd
het bepaalde in artikel 3 B.
Uitgesloten zijn echter zaken welke op enige andere polis 
verzekerd zijn of zouden zijn, indien deze uitbreiding van de
verzekering niet bestond.

D. BIJ VERHUIZING EN BIJ VERVOER van verzekerde zaken
naar een herstel- of bewaarplaats is beschadiging ten gevolge
van een aan het vervoermiddel overkomen ongeval of het
onklaar raken van hijsgerei meegedekt.
Uitgesloten zijn echter zaken welke op enige andere polis 
verzekerd zijn of zouden zijn, indien deze uitbreiding van de
verzekering niet bestond.

E. VERZEKERDE INBOEDEL WELKE ZICH VOOR KORTE
TIJD BUITEN NEDERLAND bevindt, doch binnen Europa, is
meegedekt tegen brand en ontploffing.

F. SCHADE AAN LEVENSMIDDELEN IN KOELKASTEN EN
DIEPVRIEZERS door het uitvallen van de stroom ten gevolge
van een defect aan het apparaat of door het uitvallen van de
stroomlevering gedurende een aaneengesloten periode van
minimaal 6 uren, is meegedekt.

G. SCHADE AAN VLAGGESTOK, TUINMEUBILAIR, TUINGE-
REEDSCHAP EN WASGOEDEREN door diefstal en van-
dalisme is meegedekt, mits deze zaken aanwezig zijn in de
tuin, op het balkon of op het erf van het woonhuis.

Artikel 4. Beperkingen en uitsluitingen.

Behoudens het bepaalde in artikel 2 A zijn niet onder de verzekering
begrepen:
1. geld en geldswaardig papier, onbewerkte edele metalen en

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

met dien verstande dat brom- en snorfietsen wel zijn verze-
kerd tegen brand, echter uitsluitend indien aanwezig in het in
de polis omschreven woonhuis.

Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, opge-
treden bij of voortgevloeid uit:
A. MOLEST, 
B. ATOOMKERNREACTIES, 
C. AARDBEVING EN VULKANISCHE UITBARSTING,
D. OVERSTROMING (deze uitsluiting geldt niet voor schade

door brand of ontploffing als gevolg van overstroming);
een en ander zoals vermeld in de “Nadere Omschrijvingen”.

Artikel 5. Overbrenging van de zaken.

De huishoudelijke inboedel is, onverminderd het bepaalde in artikel 3,
verzekerd op het woonadres van verzekerde, mits gelegen binnen
Nederland.
Bij verhuizing binnen Nederland blijft de dekking van kracht op het
nieuwe adres, mits verzekerde zijn nieuwe adres onmiddellijk heeft
opgegeven aan de maatschappij.

Artikel 6. Eigendomsovergang.

Bij eigendomsovergang van het verzekerde belang gelden de vol
gende bepalingen:
A. bij overgang krachtens een overeenkomst loopt de verzeke-

ring nog 30 dagen ten behoeve van de nieuwe belanghebben-
de door, daarna alleen indien de maatschappij in voortzetting
heeft toegestemd. De verzekering vervalt onmiddellijk indien
de nieuwe belanghebbende het belang elders heeft verzekerd.



B. bij overgang ten gevolge van overlijden van verzekerde blijft
de verzekering nog van kracht gedurende een termijn van
maximaal 3 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 de 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 verze-
kering per de in de mededeling door de maatschappij genoemde
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 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
maatschappij; 

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

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

E. ingeval van schade door diefstal, inbraak, beroving, afpersing
of vandalisme binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie;

F. 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 verze-
kerde en de maatschappij er ieder één benoemen, de schade 
zullen vaststellen.

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 onmiddellijk vóór en ná het evenement moeten aangeven; 
het verschil tussen beide waarden is de schade, met inachtneming
van het volgende:

A. bij verzekering op basis van vaste taxatie geldt, onverminderd
de rechten van de maatschappij uit artikel 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, eventueel vermeerderd met het bedrag van de
waardevermindering, mits ontstaan door het evenement en
niet opgeheven door het herstel.

Artikel12. Schadevaststelling.

De verzekering geschiedt naar nieuwwaarde. Onder nieuwwaarde
wordt verstaan de aanschaffingsprijs van nieuwe zaken van dezelf-
de 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 zaken met antiquarische of
zeldzaamheidswaarde zal de vervangingswaarde worden vergoed,
zijnde de waarde waarvoor verzekerde soortgelijke zaken als de
verzekerde zaken weer kan verkrijgen, tenzij anders is overeenge-
komen.

Artikel 13. 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 één polis verzekerd zijn en het
gezamenlijk verzekerd bedrag vorengenoemde waarden overtreft,
worden de verzekerde bedragen van deze polissen in dezelfde
verhouding verminderd.

Artikel 14. Uitbetaling van de schadevergoeding en
verval van aanspraken.

De volgens deze polis verschuldigde schadevergoeding wordt
voldaan binnen 30 dagen nadat alle bescheiden, op de schade-
regeling 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 plaats-
gevonden, tenzij de maatschappij in rechte tot vergoeding is aan-
gesproken.

Artikel 15. 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 16. Andere verzekeringen.

A. Speciale verzekeringen.
Zaken die verzekerd zijn op een speciale polis (zoals een
fiets-, 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 inboedel op verschillende polissen
dekking bestaat, zal op grond van deze verzekering nooit
meer worden vergoed dan een evenredig aandeel naar ver-
houding van de elders aanwezige dekking.



Artikel 17. 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 18. Indexclausule.

Jaarlijks worden per de premievervaldag de verzekerde bedragen
- en in evenredigheid daarmee de premie - verhoogd of verlaagd
met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld
prijsindexcijfer voor inboedels, waarbij de nieuwe verzekerde bedra-
gen worden afgerond.
In afwijking van het bepaalde in artikel 13 zal met onderverzekering
die het gevolg is van de stijging van het indexcijfer na de laatste
premievervaldag, geen rekening worden gehouden.

Artikel 19. Registratie van persoonsgegevens.

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsge-
gevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens
kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde
persoonsregistratie.
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.

Ontploffing.
Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeel-
telijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps ver-
lopende, 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 vol-
daan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin
bevindende gassen en 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
een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige
krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen en
dampen, welke door een scheikundige reactie van vaste, vloeiba-
re, gas- en dampvormige stoffen, of een mengsel daarvan, zijn ont-
wikkeld of tot uitzetting gebracht. In het geval van gehele of gedeel-
telijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing 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 gevolg
van de nabijheid van die vernieling moet worden 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 Brandassuradeuren in Nederland ter griffie van de Arrondisse-
mentsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.

Aardbeving en vulkanische uitbarsting. 
Uitgesloten is schade, ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, het-
zij binnen 24 uur nadat in of nabij de plaats, waar het verzekerde zich
bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich
hebben voorgedaan, tenzij verzekerde bewijst, dat de schade niet
aan een der genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven.

Opruimingskosten. 
Onder opruimingskosten worden verstaan de niet reeds in de 
schadetaxatie begrepen kosten van afbraak, wegruimen, 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, wegruimen,
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.
Onverminderd het bepaalde onder molest is meeverzekerd schade
aan de verzekerde zaken door het getroffen worden door of het 
ontploffen van:
A. hetzij een vertrekkend, vliegend, 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 voor-

werp dan onder A en B bedoeld.

Molest.
Onder schade door molest, wordt verstaan schade veroorzaakt
door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
De maatschappij dient te bewijzen dat de schade direct veroorzaakt
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 Arrondisse-
mentsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd.

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

De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet met betrek-
king tot radioactieve nucleïden, die zich buiten een kerninstallatie
bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden
voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, weten-
schappelijke, onderwijskundige doeleinden of (niet-militaire) beveili-
gingsdoeleinden, 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 Kernongevallen (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.

Overstroming. 
Onder schade door overstroming wordt verstaan schade door over-
stroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken,
kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de over-
stroming oorzaak dan wel gevolg is van een door de polis gedekt
evenement.


