
© artikel 1. begripsomschrijvingen
1.1 Inboedel
Alle tot de particuliere huishouding van verzekerde behorende
roerende zaken:
– met inbegrip van bromfietsen, vlaggemasten, stokken en
antennes;
– inclusief het belang als huurder bij de omschreven woning
terzake de voor rekening van de huurder aangebrachte
veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen, zoals centrale
verwarmings-, keuken- en sanitaire-installaties, betimmeringen,
parketvloeren e.d. maar exclusief ruiten;
– met uitzondering van andere motorrijtuigen, caravans, aan-
hangwagens en vaartuigen, alsmede toebehoren en accessoires
van deze rij- en vaartuigen.

1.2 Schade
Beschadiging of verlies van de verzekerde zaken.

1.3 Bereddingskosten
Kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt door verzekerde of
belanghebbende bij of na een gedekte gebeurtenis in verband
met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade
aan de verzekerde zaken.

1.4 Opruimingskosten
Gemaakte kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de
verzekerde zaken, die niet reeds in de in artikel 5.3. bedoelde
vaststelling zijn begrepen en het noodzakelijk gevolg zijn van
een voorval waartegen verzekerd is.

1.5 Nieuwwaarde
De verzekering geschiedt op basis van de nieuwwaarde van de
verzekerde zaken. Onder nieuwwaarde wordt verstaan het
bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van
dezelfde soort en kwaliteit.

Indien de beschadigde zaken naar het oordeel der experts kun-
nen worden gerepareerd, heeft De Goudse het recht de
reparatiekosten te vergoeden, vermeerderd met het bedrag van
de eventuele waardevermindering, welke door de schade is
ontstaan, doch door de reparatie niet is opgeheven.

Ten aanzien van:
a. bromfietsen;
b. zaken waarvan de dagwaarde vóór de schade minder
bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
c. zaken welke onttrokken zijn aan het gebruik, waarvoor zij
bestemd waren, zal de schadevergoeding op basis van de dag-
waarde geschieden.

Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek
van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering
of slijtage. Schadevergoeding ter zake van voorwerpen met een
antiquarische- of zeldzaamheidswaarde zal niet op basis van
nieuwwaarde geschieden.

1.6 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.

1.7 Audio-visuele, foto- en filmapparatuur
– Alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur zoals
radio- en televisietoestellen, videocamera’s, platenspelers, cd-
spelers, dvd-spelers, band-, video- en cassetterecorders;

– alle soorten computerapparatuur zoals spel- en micro-
computers;
– foto en filmapparatuur.

Alles met inbegrip van gebruikelijke randapparatuur en hulp-
middelen, zoals platen, banden, cassettes, CD’s, boxen,
monitoren, schrijf- en afdrukeenheden.

1.8 Braak
Wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking - met zicht-
bare beschadiging - van afsluitingen.

1.9 Brand
Onder brand is te 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, verkolen, broeien;
– doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
–  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

1.10 Ontploffing
Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of
gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een een-
sklaps 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 krachts-
uiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de
zich daarin bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe
deze gassen en dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij
reeds vóór de ontploffing aanwezig waren dan 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 krachtsuiting de onmiddellijke werking
zijn geweest van gassen of dampen welke door een scheikundi-
ge reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of
een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.
De tekst van deze omschrijving en de daarbij behorende
toelichting is op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.

1.11 Luchtvaartuigen
Onder schade door luchtvaartuigen wordt verstaan:
schade aan de verzekerde zaken ten gevolge van het getroffen
worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend
lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daar-
van losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel,
ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander voor-
werp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.

1.12 Storm
Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van tenminste
14 meter per seconde.

1.13 Water, stoom en neerslag
Onder water, stoom en neerslag wordt verstaan schade
veroorzaakt door:
a. water of stoom, gestroomd uit - binnen gebouwen gelegen -
leidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties van
waterleiding en centrale verwarming, als gevolg van springen
door vorst, breuk, verstopping of een ander plotseling optre-
dend defect;
b. water, overgelopen uit de onder sub a. genoemde toestellen
en installaties;
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a. bereddingskosten
b. honoraria en kosten van experts voor vaststelling van de
schade, als genoemd in artikel 5.2.;
c. de opruimingskosten tot ten hoogste 10% van de verzekerde
som;
d. extra kosten wegens verblijf in een hotel, pension of elders,
tot ten hoogste 10% van de verzekerde som.
3. Indien de verzekerde zaken zich tijdelijk (max. 3 maanden)
buiten de omschreven woning bevinden, geschiedt de verzeker-
ing tegen materiële schade door:
a. brand, brandblussing en blikseminslag;
b. ontploffing;
c. enig gebrek of eigen bederf, dat brand of ontploffing tot gevolg
heeft, zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 249 Wetboek
van Koophandel.
Zie voor nadere omschrijvingen artikel 1.

© artikel 4. uitsluitingen
Geen aanspraak op vergoeding kan worden gemaakt voor
schade en/of kosten:
a. veroorzaakt door aardbeving en vulkanische uitbarsting.
Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij
gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de
gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben
geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, dat de schade niet
aan die verschijnselen is toe te schrijven;
b. veroorzaakt door constructiefouten, instorting, verzakking of
achterstallig onderhoud van het gebouw waarin de verzekerde
zaken zich bevinden;
c. als enig belang gedekt is op een speciale polis, zoals een kost-
baarheden- of reisbagagepolis;
d. aan zonweringen;
e. veroorzaakt door militaire explosieven;
f. aan postzegel- en muntenverzamelingen;
g. als gevolg van verlies/diefstal van geld, cheques, gelds-
waardig papier, bank- en giropassen, creditcards,
reductiepassen/-kaarten en andere waardepapieren;
h. levensmiddelen;
i. veroorzaakt door tropische stormen, orkanen, tyfonen, tropische
cyclonen en/of cyclonaal onweer, die snelheden van 17 m/s of
meer bereiken.

© artikel 5. schade
5.1 Verplichtingen van verzekerde na een schadegeval
Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die
voor De Goudse tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is
hij/zij verplicht De Goudse:

© artikel 5. schade
5.1 Verplichtingen van verzekerde na een schadegeval
Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die
voor De Goudse tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is
hij/zij verplicht De Goudse:
a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden;
b. desgevraagd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende
verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de
schade over te leggen;
c. ingeval van (poging tot) diefstal, inbraak, beroving of vandal-
isme aan te tonen dat onmiddellijk aangifte is gedaan bij de poli-
tie;
d. zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodra verzeker-
ingnemer/verzekerde er kennis van draagt dat een verloren
gegaan voorwerp is teruggevonden;
e. medewerking aan de schaderegeling te verlenen en alles na
te laten wat de belangen van De Goudse zou kunnen schaden.
De door verzekerde verstrekte en/of te verstrekken opgaven,
mondeling dan wel schriftelijk, zullen (mede) dienen tot de vast-
stelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering. 
De door verzekerde verstrekte en/of te verstrekken opgaven,
mondeling dan wel schriftelijk, zullen (mede) dienen tot de vast-
stelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering. 

5.2 Regeling van de schade
a. De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en
kosten worden vastgesteld:
– óf door De Goudse en de verzekeringnemer in onderling over-
leg;
– óf door een gezamenlijk te benoemen expert;
– óf door twee experts, waarvan verzekeringnemer en 
De Goudse er ieder één benoemen.

c. neerslag (regen, sneeuw, hagel, smeltwater), mits niet
binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken;
d. water uit aquaria door breuk of defect daarvan.
Bovendien zijn gedekt:

– de kosten van herstel van de waterleiding en/of de centrale
verwarmingsinstallatie en daarop aangesloten leidingen en
toestellen in geval van springen door vorst. Bovengenoemde
kosten worden vergoed voor zover deze ten laste komen van de
verzekerde als huurder en niet door een andere verzekering
worden gedekt.
Uitgesloten is vergoeding van schade:
– door neerslag via de begane grond of de openbare weg
binnengedrongen, alsmede schade door riool- of grondwater;
– ten gevolge van vochtdoorlating van muren, andere
constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw;
– door overstroming.

1.14 Olie
Onder olie wordt verstaan schade veroorzaakt door olie, onvoor-
zien stromende uit op de schoorsteen aangesloten ver-
warmingsinstallaties met daarbij behorende leidingen en tanks.

1.15 Rook en roet
Onder rook en roet wordt verstaan schade veroorzaakt door rook
en roet, plotseling uitgestoten door verwarmingsinstallaties,
welke aangesloten zijn op de schoorsteen van het gebouw,
waarin de inboedel zich bevindt.

1.16 Overstroming
Onder overstroming wordt verstaan overstroming als gevolg van
het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere
waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel
gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis.

© artikel 2. verzekerd belang
Verzekerd is het belang (bij de in artikel 3 omschreven zaken en
kosten) van verzekerden conform de gekozen dekking (Basis,
Optimaal of Excellent). De vermelding bas, opt en/of exc geeft
aan of de betreffende schade vergoed wordt onder respectieveli-
jk de Basis-, Optimaal- en/of Excellentdekking.

© artikel 3. omschrijving van de dekking

© bas © opt © exc ©
1. Verzekerd is schade aan de inboedel in het omschreven
gebouw met aan- en bijgebouwen en kelderboxen tegen 
materiële schade door
a. brand, brandblussing en blikseminslag;
b. ontploffing;
c. enig gebrek of eigen bederf, dat brand of ontploffing tot gevolg
heeft, zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 249 Wetboek
van Koophandel;
d. luchtvaartuigen

© opt © exc ©e. diefstal na braak van buitenaf:
– voor diefstal van lijfsieraden wordt conform het premie- en
dekkingsoverzicht een maximale vergoeding verleend per
gebeurtenis;
– voor diefstal van audiovisuele-, foto- en filmapparatuur wordt
conform het premie- en dekkingsoverzicht een maximale ver-
goeding verleend per gebeurtenis;
– voor diefstal van (tafel)zilver en verzamelingen wordt conform
het premie- en dekkingsoverzicht maximale vergoeding ver-
leend per gebeurtenis.
Deze beperking geldt niet indien bovengenoemde voorwerpen
voor een afzonderlijk bedrag op deze polis zijn verzekerd.
f. vandalisme, gepleegd door iemand die wederrechtelijk, na
braak van buitenaf, is binnengedrongen;

© exc ©g. storm;
h. water, stoom en neerslag;
i. olie, rook en roet;
j. aanrijding en aanvaring alsmede schade door afgevallen of uit-
gevloeide lading;
k. het breken van glas van aquaria;
l. onvoorzien uitstromen van water uit aquaria;
m. afpersing en beroving (in het woonhuis)

© bas © opt © exc ©
2. Voor rekening van De Goudse komen boven de verzekerde
som de hierna vermelde kosten en schaden:
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© artikel 6. bekendheid, risicowijziging, verlichting 
© en verwarming

1.De omschrijving van de verzekerde zaken wordt aangemerkt
als afkomstig van verzekerde.
2. De Goudse is bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en
gebruik van het omschreven gebouw ten tijde van het begin van
de overeenkomst, alsmede met de belendingen.
3. Verzekerde heeft met betrekking tot het omschreven gebouw
de vrijheid tot aanbouw, verbouwing, vervanging, uitbreiding,
afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan,
alles mits binnen de grenzen gesteld door de omschrijving.
4. De dekking geschiedt ongeacht hoe de wijze van verlichting
en verwarming is.

© artikel 7. wijziging van risico en eigendomsovergang
Indien de in de polis omschreven gebouwen van bouwaard,
bestemming of inrichting zijn veranderd, alsmede bij eigen-
domsovergang, blijft de verzekering gedurende dertig dagen op
het gewijzigde risico of ten behoeve van de nieuwe eigenaar
doorlopen. De verzekering zal ook na deze termijn blijven door-
lopen, mits voor het verstrijken van deze termijn van de risico-
wijziging of eigendomsovergang is kennisgegeven aan
De Goudse en voor zover De Goudse niet binnen 14 dagen na
voormelde kennisgeving bij aangetekend schrijven heeft mede-
gedeeld, de verzekering niet te willen voortzetten.

© artikel 8. verhuizing
Indien de inboedel naar een ander adres wordt overgebracht,
dient de verzekerde hiervan binnen 30 dagen aan De Goudse
kennis te geven. Bij overbrenging van de inboedel naar een
ander gebouw van dezelfde bouwaard en dekking, wordt de
verzekering ongewijzigd voortgezet.
Bij overbrenging van de inboedel naar een ander gebouw van
afwijkende constructie en/of andere bestemming behoudt
De Goudse zich het recht voor de verzekering niet of althans niet
op dezelfde voorwaarden voort te zetten.

In het laatste geval benoemen beide experts samen, vóór de aan-
vang 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 deskundi-
gen zijn volledig voor rekening van De Goudse. 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 De Goudse dan is het
meerdere voor rekening van de verzekerde;
b. 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 de Algemene Voorwaarden;
c. In geval van diefstal gaan door betaling van het schadebedrag
alle rechten op het verloren gegane voorwerp over op
De Goudse;
d. Het verzekerde voorwerp zal in geen geval aan De Goudse wor-
den geabandonneerd;
e. Indien blijkt dat ten tijde van het voorval de verzekerde zaken
tevens door een of meer andere verzekeringen zijn gedekt en het
totaal van de verzekerde sommen van alle verzekeringen de
waarde van de verzekerde zaken overtreft, wordt de bij deze
polis verzekerde som geacht te zijn verminderd naar evenredig-
heid van het totaal van de verzekerde sommen en de waarde van
de verzekerde zaken, zonder dat vermindering of restitutie van
de premie plaatsvindt;
f. Het onder artikel 5.2.e. bepaalde zal ook gelden indien de
bedoelde verzekeringen bij verschillende polissen en op ver-
schillende dagen zijn aangegaan, onverminderd evenwel het bij
artikel 277 Wetboek van Koophandel bepaalde, voor zover de
verzekering(en) van oudere datum dan deze overeenkomst zijn
en geen bepaling als het onder artikel 5.2.e. vermelde bevatten;
g. Verzekerde is in geval van schade verplicht op verzoek van
De Goudse alle overige hem bekende verzekeringen op te geven,
die op de verzekerde zaken onmiddellijk vóór het voorval
lopende waren.

5.3 Schadevergoeding
De verplichting van De Goudse tot schadevergoeding omvat: het
verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddelijk
voor en onmiddellijk na het voorval of - naar keuze van
De Goudse - de herstelkosten onmiddellijk na het voorval van die
zaken, die naar het oordeel van de expert(s) voor herstel vatbaar
zijn, alsmede de grootte van een door het voorval veroorzaakte
en door het herstel niet opgeheven waardevermindering.
Als waarde onmiddellijk voor het voorval zal worden aan-
gehouden de nieuwwaarde als vermeld in artikel 1.5., met uit-
zondering van aldaar genoemde zaken.
Schadevergoeding is slechts naar evenredigheid verschuldigd,
indien de verzekerde som lager is dan de waarden van de ver-
zekerde zaken onmiddellijk voor het voorval.
De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen
vier weken na ontvangst door De Goudse van alle noodzakelijke
gegevens.
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