
Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.
De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept, zijn omschreven in de woordenlijst.
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Artikel 1 Aanvullende woordenlijst
Accessoires
De onderdelen en voorwerpen die specifiek bij het motorvoertuig horen en geen deel uit maken van de
standaarduitrusting. En ook alle wijzigingen en aanvullingen die aangebracht zijn aan de standaarduitvoering van
het motorrijtuig af fabriek.
Tot de accessoires horen niet de aan het motorrijtuig bevestigde of daarin meegevoerde mobiele
telecommunicatieapparatuur zoals een mobiele telefoon en navigatieapparatuur, die afzonderlijk van het
motorrijtuig te gebruiken zijn.

Boedel
Alle roerende zaken die eigendom zijn van de verzekerde(n) en die horen tot de particuliere huishouding van
verzekerde. En ook geld en geldswaardig papier.
Niet tot de boedel rekenen wij:
- fietsen;
- caravans en vouwwagens en de daarbij horende voortenten, luifels, accessoires, sleutels, onderdelen en

andere toebehoren;
- aanhangwagens;
- dieren;
- vaartuigen, behalve opvouwbare/opblaasbare boten zonder motor en kano's;
- luchtvaartuigen, waaronder ook zeilvlieg-, parachute- en valschermzweefuitrusting begrepen zijn;
- motorrijtuigen en andere voertuigen, inclusief accessoires, sleutels en andere toebehoren.

Gebeurtenis
Een voor de verzekerde bij het sluiten van de verzekering onvoorzien voorval of een reeks met elkaar verband
houdende voorvallen die dezelfde schadeverwekkende oorzaak hebben. Het voorval of de voorvallen moet of
moeten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvinden.

Kostbare zaken
Geld, reisdocumenten, mobiele telefoons, foto-, film-, beeld-, geluids- en computerapparatuur inclusief
toebehoren, gehoorapparaten, sieraden, horloges, leder- en bontwerk. Andere voorwerpen met een dagwaarde
hoger dan € 1.000,- beschouwen wij ook als kostbare zaken.

Marktwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het aanschaffen van naar soort, kwaliteit en ouderdom gelijkwaardige zaken.
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Verzekerde
De verzekerde bent u, de verzekeringnemer. Daarnaast zijn verzekerd:
1 uw echtgenote, echtgenoot of geregistreerde partner;
2 de personen die met u in gezinsverband samenwonen; en ook
3 uw/hun kinderen, dus ook uw/hun pleeg- en stiefkinderen;
4 uw/hun meerderjarige ongehuwde kinderen, dus ook uw/hun meerderjarige pleeg- en stiefkinderen.
Maar bovengenoemde personen zijn alleen verzekerde als zij met/bij u op uw woonadres samenwonen/inwonen.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig voor gebeurtenissen die plaatsvinden in Nederland.

Artikel 3 Wat is verzekerd
Wij verzekeren diefstal van en materiële schade (dus geen verlies en vermissing) aan de boedel, die zich bevindt:
- buiten de eigen (vakantie)woning met berging en bijgebouw(en);
- buiten de -voor permanente bewoning- gehuurde woning met berging en bijgebouw(en)
door een plotselinge en onzekere gebeurtenis. Wij keren maximaal € 2.500,- per gebeurtenis uit.

Daarnaast gelden de volgende maximeringen:
1 sportuitrustingen, met uitzondering van de zaken die wij onder lid 2 tot en met 14 noemen, zijn verzekerd tot

€ 500,- per object/per stel en tot € 1.250,- per verzekerde per gebeurtenis;
2 opvouwbare/opblaasbare boten zonder motor, kano's, zeilplanken, kitesurfuitrusting, (water)ski's, kinderwagens

en niet gemotoriseerde invalidenwagens zijn - met alles wat erbij hoort - verzekerd tot € 250,- per object/per
stel;

3 foto-, film-, beeld- en geluidsapparatuur en alles wat erbij hoort, en computer hardware zijn verzekerd tot
€ 1.250,- per verzekerde per gebeurtenis;

4 muziekinstrumenten zijn verzekerd tot € 500,- per verzekerde per gebeurtenis;
5 sieraden, met uitzondering van (sport)horloges, zijn verzekerd tot € 250,- per verzekerde per gebeurtenis;
6 (sport)horloges, horlogebanden en -kettingen, zijn verzekerd tot € 250,- per verzekerde per gebeurtenis;
7 (zonne)brillen inclusief glazen, contactlenzen en toebehoren tot € 250,- per verzekerde per gebeurtenis;
8 telecommunicatieapparatuur en alles wat erbij hoort is verzekerd tot € 250,- per object per gebeurtenis;
9 navigatieapparatuur en alles wat erbij hoort is verzekerd tot € 500,- per object per gebeurtenis;
10 radiografische bestuurbare objecten, cd-roms, computersoftware en -spelletjes zijn verzekerd tot € 250,- per

verzekerde per gebeurtenis;
11cd's en dvd's zijn verzekerd tot € 250,- per gebeurtenis;
12verrekijkers zijn verzekerd tot € 250,- per verzekerde per gebeurtenis;
13gehoorapparaten zijn verzekerd tot € 500,- per verzekerde per gebeurtenis;
14geld en geldswaardig papier tot € 250,- per gebeurtenis.

Artikel 4 Wat is uitgesloten
Naast de uitsluitingen in deze bijzondere voorwaarden gelden de uitsluitingen in artikel 4 van de algemene
voorwaarden. Er is geen recht op schadevergoeding:
1 als de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen om schade te voorkomen. Van de

verzekerde wordt verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet betere maatregelen ter
voorkoming van schade had kunnen nemen;

2 in het geval dat kostbare zaken zonder toezicht of niet in deugdelijk afgesloten ruimten zijn achtergelaten. In
een boot, bus, taxi, trein of vliegtuig moet de verzekerde kostbare en/of breekbare zaken als handbagage
meenemen. Daarbij blijft gelden wat hiervoor bij 1 en hierna bij 4 is gesteld;

3 in het geval dat kostbare zaken worden gestolen uit openbare gelegenheden (zoals cafe's, restaurants, etc.) als
deze zaken zich uit het directe gezichtsveld of buiten handbereik van de verzekerde bevonden, op het moment
van diefstal;

4 in geval van diefstal van verzekerde zaken (niet zijnde geld of geldswaardig papier) uit een motorrijtuig. Deze
uitsluiting geldt niet als de verzekerde kan aantonen dat er zichtbare braakschade is aan het motorrijtuig.
Bovendien moet de verzekerde dan aantonen:
- dat deze boedel was opgeborgen in een met een slot deugdelijk afgesloten kofferruimte, waarvan de inhoud

niet van buitenaf zichtbaar is, en die niet in een open verbinding staat met het passagiersgedeelte. Bij een
stationcar/auto met een derde of vijfde deur moet de kofferruimte daarom afgedekt zijn met een vaste
hoedenplank/rolhoes. Bij een bestelauto/camper geldt, dat deze zaken opgeborgen moeten zijn in een goed
afgesloten vastgemonteerde kast of kist;

- of dat deze zaken waren opgeborgen in een dashboardkastje dat met een slot goed was afgesloten.
Hierbij blijft gelden wat bij 1 staat vermeld;

5 voor diefstal van geld en geldswaardig papier uit een motorrijtuig;
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6 als de schade bestaat uit krassen, deuken, schrammen, vlekken en dergelijke voor zover de verzekerde zaak
nog doelmatig functioneert;

7 voor schade die ontstaan is door normaal gebruik, restauratie, bewerking, reparatie of reiniging;
8 als de schade het gevolg is van slijtage, langzaam inwerkende weersinvloeden, mot of ander ongedierte,

inbeslagneming of verbeurdverklaring om een andere reden dan vanwege een verkeersongeval;
9 voor schade aan kleding en schoenen terwijl deze wordt gedragen;
10als de verzekerde zaken verhuurd of uitgeleend zijn of in bewaring zijn gegeven aan anderen dan verzekerden.
11voor schade die ontstaan is of mogelijk geworden door overmatig gebruik van alcohol (1,5 promille of meer)

door de verzekerde, of door gebruik door de verzekerde van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke
middelen, waaronder soft- en harddrugs zijn begrepen. Hiermee wordt gelijkgesteld het weigeren van de
verzekerde om mee te werken aan een bloed-, adem- of urinetest.

Artikel 5 Hoe wordt de omvang van de schade vastgesteld
Onder meer aan de hand van de gegevens en inlichtingen die de verzekerde verstrekt, stellen wij- of
derden namens ons- de schade vast.

Artikel 6 Hoe wordt de schade geregeld
Wij vergoeden de schade die onder deze verzekering is gedekt, alleen tegen overlegging van de originele
(herstel)nota's als wij daarom vragen. Wij hebben het recht om uit te betalen aan de verzekerde die de te
vergoeden nota's heeft ingezonden; uitbetaling geldt dan als kwijtschelding van ons aan alle verzekerden.
Wij hebben het recht om (een deel van) de schade in natura te vergoeden.

Schadevergoeding
Basis voor de berekening van de vergoeding die wij verlenen, is:
1 de nieuwwaarde voor zaken die niet ouder zijn dan één jaar en waarvan de verzekerde de oorspronkelijke

aankoopnota kan overleggen;
2 de dagwaarde voor zaken waarvan de verzekerde de oorspronkelijke aankoopnota niet kan overleggen en

voor zaken die ouder zijn dan één jaar;
3 de marktwaarde voor zaken die niet kunnen worden vervangen door nieuwe van dezelfde soort en

kwaliteit.
Als zaken die beschadigd zijn, hersteld of vervangen kunnen worden, hebben wij het recht te zorgen voor
herstel of vervanging van die zaken.
Als een verzekerde zaak beschadigd is door een gedekte gebeurtenis, kunnen wij verlangen dat de
verzekerde deze zaak aan ons in eigendom overdraagt, voor wij tot uitkering verplicht zijn.

Artikel 7 Einde van de verzekering
In artikel 7 van de algemene voorwaarden staan bepalingen over het einde van de verzekering. In
aanvulling daarop eindigt deze verzekering zodra u uw vaste woonadres niet meer in Nederland heeft.
Wij nemen in elk geval aan dat u uw vaste woonadres niet meer in Nederland heeft, als u 6 aaneengesloten
maanden niet meer in Nederland verblijft. In dit geval zijn wij verplicht de al betaalde premie over het
resterende tijdvak terug te betalen.

Artikel 8 Einde van de dekking
In artikel 8 van de algemene voorwaarden staat in welke gevallen de dekking eindigt. In aanvulling daarop
eindigt de dekking bij eigendomsovergang volgens artikel 12 van deze voorwaarden, als de nieuwe
belanghebbende(n) ons de eigendomsovergang niet schriftelijk heeft/hebben meegedeeld.

Artikel 9 Samenloop van verzekeringen
Als een belang ook verzekerd is op een speciale, op een zaak afgestemde verzekering, zoals een
kostbaarhedenverzekering, biedt deze verzekering geen dekking. Deze verzekering wordt in dat geval
geacht niet te bestaan. Als een beroep kan worden gedaan op een wettelijke of andere voorziening, biedt
deze verzekering slechts dekking voor de schade die niet onder die voorziening wordt vergoed, rekening
houdend met de van toepassing zijnde maximum vergoedingen.

Artikel 10 Bij deze bijzondere voorwaarden zijn onder artikel 10 geen bepalingen opgenomen
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Artikel 11 Aanvullende verplichtingen van de verzekerde bij schade
In artikel 2 van de algemene voorwaarden staan verplichtingen van de verzekerde bij schade. Zo is de verzekerde
verplicht om zodra hij op de hoogte is van een gebeurtenis die voor ons tot een verplichting kan leiden deze zo
snel mogelijk aan ons te melden. Daarnaast gelden ook de volgende verplichtingen:
De verzekerde is verplicht:
1 ons de gelegenheid te geven de schade te onderzoeken voordat herstel plaatsvindt;
2 bij diefstal van verzekerde zaken direct aangifte te doen bij de plaatselijke politie. Als dit niet mogelijk is, moet

de verzekerde direct aangifte doen bij andere (overheids)instanties of personen die daarvoor in aanmerking
komen, zoals gemeenteautoriteiten, luchthavenautoriteiten, conducteur, stationschef, buschauffeur,
campinghouder, hotelhouder of reisleider. Van de aangifte moet de verzekerde een schriftelijk bewijs
overleggen. Bij beschadiging van verzekerde zaken op een luchthaven moet altijd een P.I.R. (Property
Irregularity Report) worden opgemaakt;

3 het bezit, de waarde en de ouderdom van de verzekerde zaken aan te tonen.

Artikel 12 Eigendomsovergang
1 De verzekering eindigt bij eigendomsovergang.

Wanneer de eigendomsovergang plaatsvindt onder algemene titel (bijvoorbeeld erfopvolging) blijft de
verzekering nog 90 dagen gelden. De verzekering loopt ook na de genoemde 90 dagen door onder voorwaarde
dat de nieuwe belanghebbende binnen deze 90 dagen na de overgang ons hiervan schriftelijk op de hoogte
heeft gesteld en de nieuwe belanghebbende(n) door ons is/zijn geaccepteerd.
De verzekering eindigt echter onmiddellijk zodra de nieuwe eigenaar zijn belang ergens anders heeft
verzekerd.

2 Na ontvangst van de kennisgeving van eigendomsovergang hebben wij het recht de verzekering te beëindigen.
Als wij dat doen, geldt voor ons een opzegtermijn van 30 dagen.
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