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KOSTBAARHEDEN

Artikel 1  Algemeen

De Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in
de op de polis genoemde Algemene Voorwaarden. Daar waar de
Algemene Voorwaarden afwijkend zijn van de Bijzondere zijn de
laatstgenoemde bepalend.

Artikel 2  Gedekte evenementen

Materiële schade, aan de in de polis omschreven zaken, door:

2.1 een onvoorzien plotseling van buiten komend onheil;
2.2 brand, ontploffing of implosie ook als gevolg van eigen gebrek, 

waaronder tevens wordt verstaan materiaal- en/of constructie-
fouten van verzekerde zaken;

2.3 diefstal en/of verlies van het geheel of een gedeelte.

Artikel 3  Uitsluitingen

Naast de reeds genoemde uitsluitingen in de Algemene Voorwaard-
en, is tevens uitgesloten schade:

3.1 door normaal gebruik (slijtage);
3.2 door reiniging;
3.3 door reparatie en/of bewerking;
3.4 door geleidelijk (in)werkende invloeden zoals licht, vocht, 

ongedierte;
3.5 bestaande uit krassen, schrammen of deuken, tenzij deze 

beschadiging gelijktijdig met een ander gedekt evenement
is ontstaan;

3.6 aan snaren, trommelvellen en beschadigingen die de klank-
kleur van het instrument niet beïnvloeden;

3.7 die het eigen gebrek zelf betreft;
3.8 door opzet, grove schuld, grove nalatigheid of onvoldoende 

zorg van verzekeringnemer dan wel diens gemachtigde(n).

Artikel 4  Waar verzekerd

4.1 Voor verzekering van kunstvoorwerpen, zoals schilderijen, 
aquarellen, prenten, tekeningen: het op de polis genoemde 
risicoadres.

4.2 Bij tijdelijke (bijv. tentoonstellingen) overbrenging van kunst-
voorwerpen naar een ander adres, binnen Nederland, is deze 
verzekering aldaar eveneens van kracht mits de maatschappij 
daarvan vooraf in kennis is gesteld.

4.3 Voor overige zaken: de gehele wereld.
4.4 Tijdens vervoer/transport, de gehele wereld, mits is voldaan 

aan het gestelde in artikel 5.1, 5.2 en 5.3.

Artikel 5  Vervoer

5.1 Tijdens het vervoer/transport dienen de verzekerde zaken 
adequaat te zijn beschermd tegen beschadigingen.

5.2 Tijdens vervoer/transport dient het vervoermiddel, bij afwezig-
heid van de bestuurder, goed afgesloten te zijn en de vervoer-
de zaken in de kofferruimte van buitenaf niet zichtbaar te zijn.

5.3 Diefstal uit het vervoermiddel is uitsluitend gedekt na braak-
schade aan het vervoermiddel. Tussen 20.00 uur en 07.00 uur 
dient het vervoermiddel gestald  te zijn in een afgesloten, voor 
derden niet toegankelijke, ruimte.

Artikel 6  Schadevaststelling

6.1 De omvang van de schade wordt, behoudens het onder 6.3 
bepaalde, vastgesteld op het verschil tussen de waarde onmid-
delijk vóór en onmiddellijk ná het gedekte evenement.

6.2 De waarde van elke verzekerde zaak is met wederzijds goed-
vinden vastgesteld op het verzekerde bedrag daarvoor. Bij de 
bepaling van de waarde onmiddellijk ná het gedekte evene-
ment zal met deze vaststelling rekening worden gehouden.

6.3 Indien beschadigde zaken voor herstel vatbaar zijn, wordt de 
schade vastgesteld op het bedrag van de herstelkosten, 
verhoogd met een door de schade veroorzaakte en niet opge-
heven waardevermindering, maar niet hoger dan het overeen-
komstig 6.1 vastgestelde bedrag.

6.4 In geval van schade aan bij elkaar behorende voorwerpen vindt 
tevens vergoeding plaats van de waardevermindering ten 
gevolge van het incompleet worden van de bij elkaar beho-
rende voorwerpen.

Artikel 7  Verlies van recht

Op straffe van verlies van het recht op schadevergoeding, dient 
verzekerde aan te tonen, dat voldaan is aan het gestelde in 
artikel 5.

Artikel 8  Andere verzekering

Indien bij schade blijkt dat op verschillende polissen dekking bestaat
zullen deze Bijzondere Voorwaarden worden gelijkgesteld met een
speciale verzekering.

K
B

H
.1

00
0.

01
.0

2

KB 0201

B I J Z O N D E R E V O O R W A A R D E N


