
Bijzondere voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.1 Verzekerde zaak
De in de polis omschreven zaken.

1.2 (In)Braak
Wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking - met
zichtbare beschadiging - van afsluitingen.

Artikel 2 Omschrijving van de dekking

2.1 Algemene omschrijving
De verzekering geeft dekking tegen alle van buiten komende
onheilen, waaronder begrepen verlies, diefstal, vermissing,
vernietiging of beschadiging van de verzekerde zaken.

2.2 Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht waar ook ter wereld. Voor
kunstvoorwerpen zoals schilderijen, aquarellen, prenten en
tekeningen is de verzekering uitsluitend van kracht tijdens
verblijf in het woonhuis van steen gebouwd en met harde
dekking op het adres zoals vermeld in de polis.

Artikel 3 Taxatie

3.1 Kostbaarheden
De waarde van de verzekerde zaken is voor de duur van een
periode van maximaal drie jaar, aanvangende op de datum van
afgifte van het taxatierapport resp. op de datum van aankoop,
met wederzijds goedvinden vastgesteld op de verzekerde som
(met vaste taxatie).
Na afloop van deze periode wordt als waarde van deze zaken
aangehouden de waarde onmiddellijk voor het plaatsvinden
van een door de verzekering gedekte gebeurtenis (zonder vaste
taxatie).

3.2 Authentieke instrumenten
De waarde van deze voorwerpen is met wederzijds goedvinden
vastgesteld op de verzekerde som (met vaste taxatie), mits bij het
aangaan van de verzekering een taxatierapport is overgelegd.

3.3 Overige instrumenten
Als waarde van deze voorwerpen wordt aangehouden de
waarde onmiddellijk voor het plaatsvinden van een door de
verzekering gedekte gebeurtenis (zonder vaste taxatie).

Artikel 4 Uitsluitingen

Geen aanspraak op vergoeding kan worden gemaakt voor
schade:
a. die een gevolg is van slijtage, mot of ander ongedierte, enig

gebrek, eigen bederf, reparatie, restauratie, bewerking of
onoordeelkundige behandeling of gebruik;

b. die een gevolg is van geleidelijk werkende invloeden;
c. die ontstaan is tijdens het onbeheerd achterlaten van de

verzekerde voorwerpen in vervoermiddelen;
d. die ontstaan is tijdens het onbeheerd achterlaten van de

verzekerde voorwerpen in niet deugdelijk afgesloten ruimten;
e. die ontstaan is tijdens het in pand, huur of bruikleen afstaan

van de verzekerde voorwerpen zonder schriftelijke toe-
stemming van Gouda International;

f. die een gevolg is van inbeslagneming of verbeurdverklaring
door douane of andere autoriteiten;

g. waarbij verzekeringnemer verkeerde voorstelling van feiten
heeft gegeven of een onwaarachtige opgave heeft gedaan;

h. aan films, video- en geluidsbanden;
i. uitsluitend bestaande uit krassen, schrammen, deuken en

politoerschaden, tenzij daardoor doelmatig gebruik wordt
belemmerd.

Artikel 5 Bijzondere uitsluitingen

Indien en voor zover de verzekering betrekking heeft op de
hierna genoemde voorwerpen, gelden tevens de volgende
bepalingen:

Muziekinstrumenten
Van de verzekering is uitgesloten schade welke uitsluitend
bestaat uit beschadiging of verlies van snaren, haren,
trommelvellen, trommelstokken, rietjes, tassen en hoezen.

Elektrische/elektronische (muziek) instrumenten
Van de verzekering is uitgesloten schade als gevolg van
overbelasting, kortsluiting, zelfverhitting, stroomlekken, te
hoge spanning, draadbreuk van lampen en lekkage van
batterijen.

Artikel 6 Schade

6.1 Verplichtingen van verzekeringnemer na een
schadegeval

Zodra een verzekeringnemer kennis draagt van een
gebeurtenis die voor Gouda International tot een verplichting
tot uitkering kan leiden, is hij/zij verplicht Gouda International:
– desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende

verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de
schade over te leggen;

– in geval van (poging tot) diefstal, inbraak, beroving, verlies,
vermissing of vandalisme dient onmiddellijk aangifte bij de
politie te worden gedaan;

– zodra de verzekeringnemer er kennis van draagt dat een
verloren gegaan voorwerp is teruggevonden, is hij verplicht
hiervan terstond mededeling te doen aan Gouda
International.

– medewerking aan de schaderegeling te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van Gouda International zou kunnen
schaden.

De door verzekeringnemer verstrekte en/of te verstrekken
opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen (mede) dienen
tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht
op uitkering.

De verzekering geeft geen dekking indien de verzekeringnemer
een van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de
belangen van Gouda International heeft geschaad.
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Zodra de verzekeringnemer er kennis van draagt dat een
verloren gegane zaak is teruggevonden, is hij/zij verplicht
hiervan terstond mededeling te doen aan Gouda International.

In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een
uitkering indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen één jaar
na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had
kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor Gouda
International tot een verplichting tot uitkering kan leiden.

6.2 Regeling en vergoeding van schade

6.2.1 Regeling schade
1. De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en

kosten worden vastgesteld:
óf door Gouda International en de verzekeringnemer in

onderling overleg;
óf door een gezamenlijk te benoemen expert;
óf door twee experts, waarvan verzekeringnemer en Gouda

International er ieder één benoemen.

In het laatste geval benoemen beide experts samen, vóór de
aanvang van hun werkzaamheden een derde, die bij gebrek
aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de
grenzen van de beide taxaties heeft vast te stellen, na de beide
experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben.
De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk,
door deskundigen te doen bijstaan.
De honoraria en kosten van experts en deskundigen zijn
volledig voor rekening van Gouda International.
Overtreft echter het totaal aan declaraties van de door
verzekerde benoemde expert(s) en de door deze
geraadpleegde deskundige(n) het overeenkomstige totaal van
de kant van Gouda International dan is het meerdere voor
rekening van de verzekerde.
2. Na betaling van het schadebedrag zal de verzekering voor

de in de polis genoemde bedragen onverminderd van kracht
blijven, behalve in geval van (totaal) verlies of beëindiging
van de verzekering als geregeld in artikel 8.

3. In geval van diefstal, verlies of vermissing gaan door betaling
van het schadebedrag alle rechten op de verloren gegane
zaak over op Gouda International.

4. Het verzekerde zal in geen geval aan Gouda International
kunnen worden geabandonneerd.

5. Mocht binnen 3 maanden na de datum waarop de betaling
van het schadebedrag heeft plaatsgehad een verloren of
gestolen zaak worden teruggevonden, dan is de
verzekeringnemer gehouden deze zaak van Gouda
International terug te kopen voor een prijs gelijk aan het
schadebedrag, onverminderd het recht op
schadevergoeding indien de teruggevonden zaak
beschadigd mocht zijn.

6. Indien blijkt dat een schade door één of meer elders
gesloten verzekeringen geheel of gedeeltelijk gedekt is of
zou zijn gedekt, indien deze verzekering niet bestond, is
Gouda International slechts tot uitkering verplicht, voor
zover de schade het bedrag te boven gaat, dat uit hoofde
van elders gesloten verzekeringen wordt uitgekeerd of zou
zijn uitgekeerd.

7. Heeft Gouda International ten aanzien van een vordering
van een rechthebbende uit de polis een definitief standpunt
ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij
door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale
afdoening, dan vervalt na één jaar, te rekenen vanaf de dag
waarop de rechthebbende of zijn gemachtigde van dit
standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van Gouda
International terzake van het schadegeval waarop de
vordering was gegrond, tenzij verzekeringnemer binnen die
termijn het standpunt van Gouda International heeft
aangevochten.

6.2.2 Schadevergoeding
Gouda International vergoedt in geval van:
1. Verlies of vernietiging van de verzekerde zaken of een deel

daarvan:
a. bij verzekering op basis van vaste taxatie

de verzekerde som onder aftrek van de restantwaarde;
b. bij verzekering zonder vaste taxatie

de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor het
gebeuren, onder aftrek van de waarde der restanten tot
ten hoogste de verzekerde som.

2. Gedeeltelijke beschadiging:
a. bij verzekering op basis van vaste taxatie

de werkelijk gemaakte kosten van herstel of vervanging
van onderdelen tot ten hoogste de verzekerde som;

b. bij verzekering zonder vaste taxatie
de werkelijk gemaakte kosten van herstel of vervanging
van onderdelen tot maximaal de waarde van de
verzekerde zaken onmiddellijk voor het gebeuren, tot ten
hoogste de verzekerde som.

Indien door een evenement als op deze polis gedekt een
deel verloren gaat van stellen of bij elkaar behorende
stukken, zal bij de vaststelling van de schadevergoeding
rekening worden gehouden met de waardevermindering
van het stel of de bij elkaar behorende stukken.
Gouda International behoudt zich het recht voor een schade
in natura te vergoeden. In geen geval zal meer vergoed
worden dan de verzekerde som.

Artikel 7 Eigendomsovergang

Bij verkoop en alle eigendomsovergang neemt de verzekering
automatisch een einde, tenzij Gouda International schriftelijk
heeft verklaard de verzekering op naam van de nieuwe
eigenaar te zullen voortzetten.
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