
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.

Inhoudsopgave
1 Aanvullende woordenlijst
2 Geldigheidsgebied
3 Wat is verzekerd en op welke basis
4 Wat is uitgesloten
5 Hoe wordt de omvang van de schade vastgesteld
6 Op welk bedrag wordt de schade vastgesteld
Onder artikel 7 zijn geen bepalingen opgenomen
8 Einde van de dekking
9 Samenloop van verzekeringen
Onder artikel 10 en 11 zijn geen bepalingen opgenomen
12 Verplichtingen bij eigendomsovergang en/of verhuizing
Onder artikel 13 zijn geen bepalingen opgenomen
14 Standaardclausules

Artikel 1 Aanvullende woordenlijst
Gebeurtenis
Een voor 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 hebben plaatsgevonden.

Verzekerde
- u;
- de inwonende echtgeno(o)t(e);
- de inwonende partner;
- de inwonende kinderen;
- de inwonende (schoon)ouders;
voor zover zij eigenaar zijn van de verzekerde zaken.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
1 Het verzekeringsgebied omvat de gehele wereld.
2 In afwijking van lid 1 zijn schilderijen, aquarellen, tekeningen en dergelijke slechts verzekerd:
a in het woongedeelte van het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs is vermeld;
b tijdens het vervoer van en naar de restaurateur en tijdens verblijf daar;
c na verhuizing: gedurende 14 dagen in de nieuwe woning, als die tenminste binnen Nederland gelegen is.

Artikel 3 Wat is verzekerd en op welke basis
1 Wij verzekeren de zaken die op het verzekeringsbewijs genoemd zijn tegen:
a materiële schade die veroorzaakt is door een plotselinge gebeurtenis;
b diefstal, verlies of vermissing.

2 Boven het verzekerde bedrag zijn verzekerd:
a de kosten van experts en van de deskundigen die zij raadplegen, voor zover deze kosten worden gemaakt

om de schade vast te stellen;
b de bereddingskosten;
c de kosten van vervoer en opslag van de beschadigde zaken, tot maximaal € 500,- per gedekte gebeurtenis.

3 Wij verzekeren de verzekerde zaken op basis van nieuwwaarde, behalve als (in een clausule) op het
verzekeringsbewijs iets anders is bepaald. Als uit (een clausule op) het verzekeringsbewijs blijkt dat de
verzekerde zaken zijn gewaardeerd door één of meer deskundige(n) die door verzekerde en ons is/zijn
benoemd, dan is deze voortaxatie bindend, in overeenkomst met artikel 7:960 BW. Het taxatierapport maakt
deel uit van de verzekering. Het rapport is 6 jaar geldig. Als na deze periode geen nieuw rapport is uitgebracht,
geldt de taxatie nog 6 maanden als zogenaamde voortaxatie door partijen. Daarna zijn deze zaken verzekerd
op basis van dagwaarde.
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Bijzondere voorwaarden
Kostbaarhedenverzekering



Artikel 4 Wat is uitgesloten
Naast de uitsluitingen in deze bijzondere voorwaarden gelden onverkort de uitsluitingen in artikel 4 van de
algemene voorwaarden.
Van deze verzekering is uitgesloten schade die is veroorzaakt:
1 door aardbeving en vulkanische uitbarsting. Als er schade ontstaat tijdens of na een aardbeving of vulkanische

uitbarsting, dan moet de verzekerde bewijzen dat de schade losstaat van die verschijnselen.
Met de woorden tijdens of na wordt hier bedoeld:
- ofwel tijdens de periode waarin,
- ofwel binnen 24 uur nadat zich de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting in of nabij de

verzekerde zaken hebben geopenbaard.
2 door overstroming die het gevolg is van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere

waterkeringen. Het maakt daarbij geen verschil of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gevaar
dat door deze verzekering wordt gedekt. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing die door
overstroming veroorzaakt is.

3 door langzaam werkende invloeden.
4 door vernieling of beschadiging in opdracht van een overheid.
5 door normaal gebruik, slijtage, restauratie, bewerking of reparatie, of door reiniging, behalve als het gaat om het

verwijderen van stof en vuil met een droge doek.
6 door gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan gedurende de tijd dat de verzekerde zaak in pand, huur of

bewaring is gegeven.
7 terwijl de verzekerde zaken worden gebruikt voor (semi-) beroepsdoeleinden, behalve als (in een clausule) op

het verzekeringsbewijs uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8 door schimmels, bacteriën, virussen, andere micro-organismen en ongedierte.
9 door onvoldoende zorg van verzekerde voor de verzekerde zaken. Daaronder valt onder andere diefstal uit of

vanaf voer- of vaartuigen, behalve wanneer verzekerde aannemelijk maakt dat hij niet in zorg tekort is
geschoten.

10aan elektronische (muziek-)instrumenten en apparatuur, door overbelasting, te hoge spanning, kortsluiting,
zelfverhitting, stroomlekken of zelfverwarming. Ook is van deze verzekering uitgesloten schade die uitsluitend
aan lampen of buizen is ontstaan.

11door atoomkernreacties. In aanvulling op artikel 4 lid 1, onder b, van de algemene voorwaarden geldt artikel 14
lid 3 van deze voorwaarden.

Geen recht op schadevergoeding bestaat, behalve wanneer deze schade gelijktijdig met een andere gedekte
schade is ontstaan:
12als de schade bestaat uit deuken, krassen en schrammen aan de verzekerde zaken, voor zover de verzekerde

zaak nog doelmatig functioneert.
13voor schade aan balgen, trommelvellen, trommelstokken, haren, snaren en rieten van muziekinstrumenten.
14voor schade aan glas en/of veren van uurwerken waarop deze verzekering betrekking heeft.

Niet verzekerd is schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van de verzekerde en het gevolg is van
diens merkelijke schuld. Onder verzekerde wordt ook verstaan de echtgenoot of geregistreerd partner van wie het
belang is meeverzekerd.

Artikel 5 Hoe wordt de omvang van de schade vastgesteld
Onder meer aan de hand van de gegevens en inlichtingen die de verzekerde verstrekt, worden
- de omvang van de schade,
- de hoogte van de kosten
- en de waarde die de verzekerde zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis hadden, als volgt vastgesteld:
1 bij onderling goedvinden op basis van een gespecificeerde rekening;
2 bij onderling goedvinden door één expert;
3 als partijen dat wensen: door twee deskundige experts, waarvan er één wordt aangewezen door de

verzekerde (contra-expert) en één door ons ( eigen expert). De kosten van de contra-expert worden vergoed
tot maximaal de kosten van de eigen expert. In dit geval moeten de experts, voordat ze met hun
werkzaamheden beginnen, een derde expert benoemen. Als de eerste twee experts het niet eens worden,
stelt de derde expert de schade vast. Hij blijft daarbij binnen de grenzen van de beide eerdere taxaties. Zijn
vaststelling is bindend, zowel voor de verzekerde als voor ons;
Alle experts hebben het recht deskundigen te raadplegen.
Het taxatierapport van de expert(s) moet het volgende bevatten:
- de waarde van het verzekerde onmiddellijk vóór de gebeurtenis waartegen de verzekering dekking geeft;
- de waarde van het verzekerde onmiddellijk na deze gebeurtenis;
- het verschil tussen beide eerdergenoemde waarden.
De taxatie van de expert(s) geldt alleen als bewijs van de grootte van de schade.
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De schadevergoeding is gelijk aan het door de expert(s) vastgestelde bedrag aan schade en kosten. Daarbij
gelden wel de maxima die in deze bijzondere voorwaarden vermeld zijn.
Als het verzekerd bedrag lager is dan de waarde die is berekend volgens artikel 3 lid 3, dan wordt de schade
gedeeltelijk vergoed. De verhouding tussen de schade en de uitkering is in dat geval dezelfde als de
verhouding tussen het verzekerde bedrag en de berekende waarde. De expertisekosten en
bereddingskosten vergoeden wij volledig.

Artikel 6 Op welk bedrag wordt de schade vastgesteld
1 Herstelbare schade;

Als de schade herstelbaar is, vergoeden wij - tot maximaal het verzekerd bedrag van de beschadigde zaak - de
herstelkosten en eventueel de waardevermindering die door de gebeurtenis is ontstaan en die niet door het
herstel is opgeheven.
Als de dagwaarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis minder dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt, dan keren
wij de dagwaarde uit.

2 Niet herstelbare schade;
a Als deze verzekering op basis van nieuwwaarde is gesloten, vergoeden wij de nieuwwaarde op het moment

van de gebeurtenis. Daarbij geldt als maximum vergoeding het verzekerd bedrag van de beschadigde zaak,
eventueel onder aftrek van de restwaarde.
Als de dagwaarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis minder dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt, dan
keren wij de dagwaarde uit, eventueel onder aftrek van de restwaarde.

b Bij voortaxatie
- wanneer deze door partijen geregeld is,
- of overeenkomstig artikel 7:960 BW, waarin de taxatie door deskundigen geregeld is, geldt het bedrag

van die taxatie als waarde vóór de gebeurtenis. Bij het vaststellen van de waarde na de gebeurtenis wordt
rekening gehouden met de voortaxatie.

3 Bij schade aan stellen of aan verzekerde zaken die bij elkaar horen, vergoeden wij de schade zoals bepaald is
in lid 1 en lid 2 van dit artikel. Bij verlies of bij niet herstelbare schade heeft de verzekerde bovendien de keuze
tussen:
- vergoeding van de afzonderlijke delen. Wij zullen daarbij rekening houden met de waardevermindering door

het ontbreken van een deel van het stel of een deel van de verzekerde zaken die bij elkaar horen;
- en vergoeding van de totale waarden. Daarbij moet de verzekerde dan het restant van het stel of van de

verzekerde zaken die bij elkaar horen aan ons overdragen.
4 Wij hebben het recht om een schade in natura te vergoeden.
5 Bij vergoeding in natura of bij een uitkering overeenkomstig lid 2 van dit artikel moet de verzekerde - als wij

daarom vragen - eventuele restanten in eigendom aan ons overdragen.
6 Wij keren maximaal het verzekerde bedrag uit dat voor de betreffende zaak geldt, rekening houdend met lid 2

van dit artikel onder b.

Artikel 7 Bij deze bijzondere voorwaarden zijn onder artikel 7 geen bepalingen opgenomen.

Artikel 8 Einde van de dekking
In artikel 8 van de algemene voorwaarden staan bepalingen over het einde van de dekking. In aanvulling daarop
eindigt de dekking:
1 zodra u of, in geval van overlijden, uw erfgenamen geen belang meer hebben bij de verzekerde zaken en ook

de feitelijke macht erover verliezen. In dit geval betalen wij de vooraf over het resterende tijdvak betaalde
premie terug;

2 zodra verzekerde zijn woonplaats niet meer in Nederland heeft. In dit geval betalen wij de vooraf betaalde
premie terug;

3 voor de in artikel 2 lid 2 van deze voorwaarden genoemde kostbaarheden (schilderijen, aquarellen, tekeningen
en dergelijke), als wij niet binnen de termijn die in artikel 12 lid 2 is genoemd, geïnformeerd worden over de
verhuizing;

4 zodra er sprake is van totaal verlies of tenietgaan van de verzekerde zaak.
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Artikel 9 Samenloop van verzekeringen
Als schade, kosten of verliezen zijn gedekt op een andere verzekering - al dan niet van oudere datum - zijn wij
slechts verplicht tot vergoeding voor zover bij de andere verzekering geen recht op vergoeding bestaat.
Als in de voorwaarden van die andere verzekering een soortgelijke bepaling voorkomt, of als de andere verzeke-
raar weigert de schade binnen een redelijke termijn te vergoeden dan zullen wij de schade vergoeden, voor zover
de schade onder deze verzekering is gedekt. De verzekerde is dan echter verplicht - als wij daarom vragen - zijn
rechten op de andere verzekeraar aan ons over te dragen.

Artikel 10-11 Bij deze bijzondere voorwaarden zijn onder artikel 10 en 11 geen bepalingen opgenomen.

Artikel 12 Verplichtingen bij eigendomsovergang en/of verhuizing
1 U bent, respectievelijk uw erfgenamen zijn verplicht binnen 14 dagen na elke overgang van eigendom en elke

omstandigheid die tot het einde van de dekking kan leiden, daarvan mededeling te doen aan ons.
2 Met betrekking tot de kostbaarheden die genoemd zijn in artikel 2 lid 2 van deze bijzondere voorwaarden, moet

u uw verhuizing binnen 14 dagen melden aan ons.

Artikel 13 Bij deze bijzondere voorwaarden zijn onder artikel 13 geen bepalingen opgenomen.

Artikel 14 Standaardclausules
1 Ontploffing
a De verzekering geldt ook voor schade door ontploffing. Daarbij maakt het niet uit waar de ontploffing is

ontstaan.
Wel is het zo dat daarbij volledig van kracht blijft:
- wat in artikel 3 lid 1 van de algemene voorwaarden geschreven is over vijandelijkheden;
- en wat in art. 4 lid 1 van deze voorwaarden geschreven is over aardbeving en vulkanische uitbarsting.

b Als verzekerde zaken geheel of gedeeltelijk vernield zijn door ontploffing, is ook gedekt de schade aan de
verzekerde zaken die als een gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt.
Als andere zaken dan de verzekerde zaken geheel of gedeeltelijk door ontploffing zijn vernield en als
daardoor aan verzekerde zaken die in de nabijheid waren, schade is aangericht, dan is die schade aan de
verzekerde zaken ook gedekt.

Noot: De tekst van de ontploffingsclausule en van de daarbij behorende toelichting is door de Vereniging van
Brandassuradeuren in Nederland op 5 april 1982 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht
gedeponeerd.
2 Luchtvaartuigen

Deze verzekering geldt ook voor schade aan de verzekerde zaken - behalve voor brandschade - die ontstaat
als de verzekerde zaken getroffen worden door:
a een vertrekkend, vliegend, landend of vallend luchtvaartuig of ruimtevaartuig.
b een projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp dat was

- verbonden aan
- losgeraakt van
- geworpen uit
- gevallen uit
het eerder bedoeld lucht- of ruimtevaartuig.

c een ander voorwerp dat getroffen is door een voorwerp dat onder a of b is genoemd.
Dit is in afwijking van wat in lid 1 van dit artikel is bepaald. Maar wat in artikel 4 lid 1 van de algemene
voorwaarden onder a is geschreven over vijandelijkheden, blijft van kracht.

3 Atoomkernreacties
a Deze bepaling omtrent atoomkernreacties stelt alles wat er

- in deze voorwaarden
- en in de algemene voorwaarden mee in strijd is, buiten werking.
Deze verzekering dekt geen schade die is
- veroorzaakt door,
- optreedt bij,
- of voortvloeit uit atoomkernreacties.
Het maakt daarbij niet uit
- hoe de reactie is ontstaan,
- en of zij zich in of buiten het verzekerde gebouw heeft voorgedaan.

b Op de uitsluiting van schade als gevolg van atoomkernreacties is een uitzondering.
De uitsluiting geldt namelijk niet voor radioactieve stoffen
- die zich buiten een kerninstallatie bevinden
- en die gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële,

landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden.
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Voorwaarde daarbij is wel dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een
vergunning heeft afgegeven voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve
stoffen.
De uitsluiting blijft echter van kracht voor zover op basis van de wet een derde aansprakelijk is voor de
geleden schade. Met 'wet' wordt hier bedoeld: de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad
1979-225).
Dit is de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder
'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet.
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