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ALGEMEEN

ARTIKEL 1

ALGEMEEN

ARTIKEL 1.1

SAMENHANG

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en 
vormen een onverbrekelijk geheel met de specifieke
voorwaarden van de door u bij de maatschappij af-
gesloten module: Kostbaarheden

ARTIKEL 1.2

VASTLEGGING GEGEVENS

1 De gegevens die op het polisblad vermeld staan 
worden geacht van u afkomstig te zijn. 

2 Mededelingen en toezeggingen door de maat-
schappij aan u of de verzekerde zijn alleen bin-
dend, als zij schriftelijk door de maatschappij 
aan u of uw tussenpersoon zijn bevestigd.

ARTIKEL 1.3

PRIVACY-WETGEVING

De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering
verstrekte persoonsgegevens worden door de maat-
schappij (of als de verzekering ondergebracht is via
een gevolmachtigd agent: de gevolmachtigd agent)
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren
van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marke-
tingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van
fraude jegens financiële instellingen, voor statistische
analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke ver-
plichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens
is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen’ van toepassing. Een consu-
mentenbrochure van deze gedragscode kunt u bij de
maatschappij opvragen. De volledige tekst van de
gedragscode kunt u raadplegen via de website van
het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. 
U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond 
van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, 
telefoon (070) 333 87 77.

ARTIKEL 1.4

ADRESSERING

Alle schriftelijke mededelingen van de maatschappij,
gericht aan het adres dat u als laatste heeft doorge-
geven of aan het adres van de tussenpersoon via
wiens bemiddeling deze verzekering loopt, hebben
tegenover u, de verzekerden en wettelijke erfgena-
men bindende kracht.

ARTIKEL 1.5

TOEPASSELIJK RECHT

Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht
van toepassing. 

ARTIKEL 1.6

UITKERING

De maatschappij betaalt de schade-uitkering aan de
verzekeringnemer, tenzij deze een ander aanwijst of 
de polisvoorwaarden anders bepalen.

ARTIKEL 1.7

WAT TE DOEN BIJ KLACHTEN
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Bij klachten kunnen u en de verzekerde in eerste
instantie terecht bij de maatschappij zelf. Als geen
overeenstemming wordt bereikt kunnen u en de 
verzekerde zich wenden tot het Klachteninstituut
Financiële dienstverlening (KiFid), Postbus 93257,
2509 AG Den Haag. Telefoon 070 - 3338960
(www.kifid.nl).

ARTIKEL 1.8

CIS

De bij een schade verstrekte gegevens kunnen 
worden verwerkt in de database van de Stichting
Centraal Informatie Systeem van in Nederland werk-
zame verzekeringsmaatschappijen. Het privacyregle-
ment van de Stichting CIS is op deze registratie van
toepassing.

ARTIKEL 1.9

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DIE OPTREEDT ALS
RISICODRAGER

De verzekering is afgesloten voor risico en tekening
van een (de) op het polisblad vermelde verzekerings-
maatschappij(en). Iedere zodanige maatschappij(en)
staat als aanbieder van (schade)verzekeringen gere-
gistreerd bij de Autoriteit van Financiële Markten
(AFM) en heeft een vergunning van De Nederlandsche
Bank NV (DNB) om het schadeverzekeringsbedrijf uit
te oefenen.

ARTIKEL 1.10

CONTRACTPERIODE

De verzekering is van kracht gedurende de contract-
periode zoals op het polisblad is vermeld. De con-
tractduur wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd
voor de op het polisblad aangegeven periode. 

ARTIKEL 1.11

ANDERE VERZEKERINGEN

Indien blijkt dat aanspraak op polisdekking op enige
andere verzekering, al dan niet van oudere datum,
gemaakt kan worden of gemaakt zou kunnen worden 
als de bij de maatschappij gesloten verzekering niet
zou hebben bestaan, geldt deze verzekering slechts
voor zover de aanspraken het bedrag te boven gaan
waarop verzekerde elders recht heeft of zou hebben. 
Een eigen risico op deze andere verzekering komt
niet voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 1.12

BEDENKPERIODE

U kunt de verzekering kosteloos en zonder dat premie
verschuldigd is, binnen 14 dagen na ontvangst van
het eerste polisblad schriftelijk beëindigen. Als u van
deze mogelijkheid gebruik maakt, is de verzekering
vanaf het begin niet van kracht geweest.

ARTIKEL 1.13

ONZEKERE GEBEURTENIS

Deze verzekering biedt alleen dekking als de schade
het gevolg is van een gebeurtenis die zich tijdens de
looptijd van de verzekering heeft voorgedaan en
waarvan het voor de verzekerde ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst onzeker was dat deze
gebeurtenis zich zou voordoen. Als bij een latere 
wijziging de dekking wordt uitgebreid, geldt voor de
uitgebreidere dekking de wijzigingsdatum als het
moment waarop de overeenkomst is gesloten.



ARTIKEL 2

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Aardbeving
Er is sprake van schade door aardbeving, als de scha-
de ontstaan is gedurende de tijd, waarin de gevolgen
van aardbeving zich hebben voorgedaan, of binnen
24 uur daarna in of nabij de plaats waar het woon-
huis en/of de inboedel, waaronder begrepen de kost-
baarheden, zich bevindt/bevinden.

Atoomkernreactie
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radio-activiteit.

Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering door ouderdom en/of slijtage.

Maatschappij
De verzekeringsmaatschappij die blijkens onderte-
kening van het polisblad als risicodrager voor deze
verzekering geldt, dan wel de gevolmachtigde die
namens de verzekeringsmaatschappij heeft onder-
tekend.

Molest
Onder molest wordt verstaan:
– Gewapend conflict: elk geval waarin staten of

andere georganiseerde partijen elkaar, of althans
de een de ander, gebruikmakend van militaire
machtsmiddelen, bestrijden. Hieronder wordt
mede verstaan het gewapend optreden van een
Vredesmacht van de Verenigde Naties;  

– Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde
gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde
staat; 

– Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet bin-
nen een staat gericht tegen het openbaar gezag;  

– Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseer-
de gewelddadige handelingen, op verschillende
plaatsen zich voordoend binnen een staat; 

– Oproer: een min of meer georganiseerde plaatse-
lijke beweging, gericht tegen het openbaar gezag;

– Muiterij: een min of meer georganiseerde geweld-
dadige beweging van leden van enig gewapende
macht, gericht tegen het gezag waaronder zij
gesteld zijn.

NHT
De risicodrager heeft zich voor het terrorismerisico
herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT).

Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieu-
we voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit. 

Overstroming
Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, slui-
zen of andere waterkeringen, ongeacht of de over-
stroming oorzaak of gevolg is van een verzekerde
gebeurtenis.

Premie
De premie, indien van toepassing vermeerderd met
kosten en assurantiebelasting.

Storm
Een windsnelheid van tenminste 14 meter per secon-
de (windkracht 7).

Taxatatiewaarde
De waarde die op grond van taxatie door een beëdigd
taxateur aan het voorwerp wordt toegekend en die in
een taxatierapport is vastgelegd. De taxatie is 6 jaar
geldig, gerekend vanaf de datum van opmaak van het
rapport.

Terrorisme/preventieve maatregelen
Onder terrorisme wordt verstaan:
– gewelddadige handelingen en/of gedragingen

begaan in de vorm van een aanslag of een reeks
van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangen-
de aanslagen, alsmede 

– het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of
stoffen 

als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend,
bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ont-
staat, dan wel anderszins economische belangen 
worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze
aanslag of reeks, respectievelijk het verspreiden van
ziektekiemen en/of stoffen - al dan niet in enig orga-
nisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of reli-
gieuze doelen te verwezenlijken.

Onder preventieve maatregelen wordt hierbij 
verstaan: 
van overheidswege en/of door verzekerde(n) en/of
derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddel-
lijk dreigend gevaar van terrorisme af te wenden 
of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de
gevolgen daarvan te beperken. 

Uitkeringsprotocol
Op de regeling van terrorismeschade is het Protocol
afwikkeling claims voor terrorismeschaden van toe-
passing. Een afschrift van de volledige tekst van het
uitkeringsprotocol is verkrijgbaar bij de maatschappij
of te raadplegen op de website van de maatschappij.

Verzekeringnemer, u of uw
Waar in de voorwaarden gesproken wordt over verze-
keringnemer, u of uw wordt bedoeld degene die met 
de maatschappij de verzekeringsovereenkomst heeft 
gesloten.

Vulkanische uitbarsting
Er is sprake van schade door vulkanische uitbarsting,
als de schade ontstaan is gedurende de tijd waarin de
gevolgen van vulkanische uitbarsting zich hebben
voorgedaan, of binnen 24 uur daarna in of nabij de
plaats waar het woonhuis en/of de inboedel, waaron-
der begrepen de kostbaarheden, zich bevindt/bevin-
den.

Zeldzaamheidswaarde
De waarde die op grond van zeldzaamheid door des-
kundigen aan het kunstvoorwerp of het antiek wordt
toegekend.

ARTIKEL 3

PREMIE

ARTIKEL 3.1

PREMIEBETALING

1 Premie verschuldigd per premievervaldatum
De premie, waarin begrepen de kosten en de as-
surantiebelasting, is bij vooruitbetaling op de pre-
mievervaldatum verschuldigd. Deze datum wordt
altijd op het betalingsverzoek vermeld.
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2 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie, dat
is de eerste premie die na het sluiten van de ver-
zekering verschuldigd wordt, niet uiterlijk op de
dertigste dag na ontvangst van het betalingsver-
zoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder
dat een aanmaning door de maatschappij is ver-
eist geen dekking verleend ten aanzien van alle
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden nadat
30 dagen sinds de ingangsdatum zijn verstreken.
Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de
premie die de verzekeringnemer in verband met
een tussentijdse wijziging van de verzekering ver-
schuldigd wordt.

3 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie en vol-
gende premietermijnen
Indien verzekeringnemer de tweede en/of volgen-
de premietermijnen, dan wel de vervolgpremie
weigert te betalen, wordt geen dekking verleend
ten aanzien van gebeurtenissen die na de voor die
premie geldende vervaldag hebben plaatsgevon-
den. Indien verzekeringnemer de tweede en/of
volgende premietermijnen, dan wel de vervolgpre-
mie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking ver-
leend ten aanzien van gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat de
maatschappij de verzekeringnemer na 
de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en 
betaling is uitgebleven.
Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de pre-
mie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende ver-
lenging van de verzekering verschuldigd wordt.

4 Verschuldigdheid premie blijft /Herstel dekking bij
betaling achteraf
Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling
opgeschort of beëindigd, de verzekeringnemer
blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking
wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die
hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen
de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het
geheel, dus inclusief alle tot dan toe onbetaald
gebleven opeisbare premietermijnen, door de
maatschappij is ontvangen.

ARTIKEL 3.2

PREMIERESTITUTIE

Bij tussentijdse beëindiging heeft u recht op restitutie
van de premie over de termijn dat de verzekering niet
meer van kracht is.

ARTIKEL 4

GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN

Bij verhuizing bent u verplicht om de maatschappij
daarvan uiterlijk binnen 30 dagen na de verhuisdatum
op de hoogte te brengen.

ARTIKEL 5

EINDE VAN DE VERZEKERING

ARTIKEL 5.1

OPZEGGING DOOR DE VERZEKERINGNEMER

U heeft het recht de verzekering schriftelijk te 
beëindigen:
1 per de einddatum van de contractperiode, met 

een opzegtermijn van 2 maanden;
2 als u opzegt volgens artikel 6 van deze voorwaar-

den (aanpassing van premie en/of voorwaarden);
3 binnen 2 maanden nadat de maatschappij tegen-

over u een beroep op niet-nakoming van de mede-
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delingsplicht bij het aangaan van de verzekering
heeft gedaan. De verzekering eindigt op de datum
die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke
daarvan op de datum van dagtekening van de
opzeggingsbrief;

4 na een risicowijziging waarvoor een meldingsplicht
bestaat, met in achtneming van een opzegtermijn
van 1 maand;

5 vanaf de dag dat u uw woonadres niet langer in
Nederland heeft;

6 na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk 
binnen 1 maand na de afwikkeling van de schade
plaatsvindt, met een opzegtermijn van 2 maanden.

Uw erfgenamen hebben het recht de verzekering
schriftelijk te beëindigen
7 binnen 9 maanden nadat uw overlijden bekend is

geworden, met een opzegtermijn van 1 maand.

ARTIKEL 5.2

OPZEGGING DOOR DE MAATSCHAPPIJ

De maatschappij heeft het recht de verzekering 
schriftelijk te beëindigen:
1 per de einddatum van de contractperiode, met 

een opzegtermijn van 2 maanden;
2 als u de verschuldigde premie weigert te betalen of

niet tijdig betaalt. Ingeval van niet tijdige betaling
van de vervolgpremie echter uitsluitend indien de
maatschappij u na de premievervaldag vruchteloos
tot betaling heeft aangemaand. De verzekering
eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde
datum; die datum zal bij niet tijdige betaling van
de vervolgpremie niet eerder zijn dan een datum
die twee maanden na de dagtekening van de
opzeggingsbrief ligt;

3 binnen 2 maanden na de ontdekking dat u de
mededelingsplicht bij het aangaan van de verze-
kering niet bent nagekomen en u daarbij heeft
gehandeld met het opzet de maatschappij te mis-
leiden dan wel de maatschappij de verzekering bij
kennis van de ware stand van zaken niet zou heb-
ben gesloten. De verzekering eindigt op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum.

4 als u of de verzekerde bij schade opzettelijk een
onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. De
verzekering eindigt dan met onmiddellijke ingang;

5 na een risicowijziging waarvoor een meldingsplicht
bestaat, met in achtneming van een opzegtermijn
van 1 maand;

6 binnen 9 maanden nadat de maatschappij met uw
overlijden bekend is geworden. Met een opzegter-
mijn van 2 maanden;

7 vanaf de dag dat u uw woonadres niet langer in
Nederland heeft;

8 na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk 
binnen 1 maand na de afwikkeling van de schade
plaatsvindt, met een opzegtermijn van 2 maanden.

ARTIKEL 5.3

BEËINDIGING VAN RECHTSWEGE 

De verzekering eindigt van rechtswege met onmiddel-
lijke ingang op het moment dat u, een verzekerde of
uw/zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij de
verzekerde zaak.

ARTIKEL 6

AANPASSING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN

1 Voor verzekeringen van dezelfde soort
De maatschappij kan haar premie en/of voorwaar-



den voor verzekeringen van dezelfde soort her-
zien. De maatschappij heeft het recht de afge-
sloten verzekeringen tussentijds hieraan aan te
passen.

2 Bij schadeverloop of risicoverzwaring
De maatschappij kan tussentijds één of meer
beperkende bepalingen of een premieverhoging
toepassen, als het schadeverloop of een risico-
verzwaring daartoe aanleiding geeft.

De maatschappij zal u in beide gevallen tijdig vóór 
de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk op de
hoogte stellen. U heeft het recht de verzekering
schriftelijk tot 30 dagen na ingang van de wijziging
per wijzigingsdatum op te zeggen. Dit recht heeft u
alleen wanneer de wijziging een premieverhoging of
een beperking c.q. verslechtering van de betreffende
verzekering inhoudt, als de wijziging niet voortvloeit
uit een wettelijke regeling of bepaling, dan wel wan-
neer de premieherziening geen verband houdt met
indexering.

ARTIKEL 7

VERJARING EN VERVAL VAN RECHTEN

1 Het recht op uitkering verjaart 3 jaar na het
moment waarop u of de verzekerde kennis kreeg
of had kunnen krijgen van een gebeurtenis, waar-
uit voor de maatschappij een verplichting tot uit-
kering kan voortvloeien. Binnen deze termijn 
dient u of de verzekerde schriftelijk aanspraak 
te maken op rechten uit de polis.

2 Indien u of de verzekerde de opzet heeft gehad
bij schade de maatschappij te misleiden, vervalt
onmiddellijk elk recht op uitkering, tenzij de mis-
leiding het verval van rechten niet rechtvaardigt.

3 Indien u of de verzekerde bij schade de verplich-
tingen uit de verzekering niet nakomt en daar-
door de redelijke belangen van de maatschappij
schaadt, vervalt onmiddellijk elk recht op uitke-
ring.

ARTIKEL 8

VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE

Bij schade hebben u en de verzekerde de verplich-
ting:
1 zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aangifte

te doen bij de maatschappij;
2 onmiddellijk alle maatregelen te nemen om de

schade te beperken;
3 onmiddellijk aangifte te doen bij de politie van

aanrijding, aanvaring, diefstal, verlies, vandalis-
me en andere strafbare feiten;

4 de maatschappij in de gelegenheid te stellen de
schade te onderzoeken. Voor het vaststellen van
de schadevergoeding kan de maatschappij één of
meer deskundigen (experts) inschakelen;

5 volledige medewerking te verlenen aan:
1 het behandelen van een door derden geëiste

schadevergoeding;
2 het verhalen van schade door de maatschappij

en het overdragen aan de maatschappij van
alle rechten, die u of de verzekerde met
betrekking tot die schade op een derde mocht
hebben, zonodig door het ondertekenen van
een akte;

6 op verzoek van de maatschappij binnen een rede-
lijke termijn een schriftelijke en ondertekende
verklaring over de oorzaak, toedracht en omvang
van de schade aan de maatschappij over te leg-
gen en alle gevraagde bescheiden te verschaffen;

7 maatschappij een opgave te verstrekken van alle
andere verzekeringen, die betrekking hebben op
het verzekerde risico;

8 de aanwijzingen van of namens de maatschappij
stipt te volgen en niets te ondernemen wat de
belangen van de maatschappij zou kunnen bena-
delen;

9 geen enkele toezegging, verklaring of handeling te
doen, waaruit erkenning van aansprakelijkheid
kan worden afgeleid;

10 direct na het eerste verzoek van de maatschappij
de rechten met betrekking tot een verloren,
gestolen of verduisterd verzekerd voorwerp aan
de maatschappij over te dragen.

De maatschappij beslist over het recht op en de om-
vang van de uitkering op basis van de door u of de
verzekerde verstrekte opgaven. Het is belangrijk dat
u en de verzekerde deze verplichtingen uit de verze-
kering nakomen. Komen u of de verzekerde de ver-
plichtingen niet na, dan zijn aan de verzekering geen
rechten te ontlenen, indien de maatschappij daardoor
in een redelijk belang is geschaad.

ARTIKEL 9

BIJZONDERE REGELING BIJ VERGOEDING
TERRORISMESCHADE

1 Beperkte schadevergoeding
Ten aanzien van de dekking voor gebeurtenissen
die (direct of indirect) verband houden met: 
– terrorisme of preventieve maatregelen;
– handelingen of gedragingen ter voorbereiding 

van terrorisme of preventieve maatregelen;
geldt dat de schadevergoeding kan worden
beperkt tot het bedrag van de uitkering die de
maatschappij ontvangt van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme-
schaden (NHT). Het Protocol afwikkeling claims 
bij terrorismeschaden is van toepassing. De NHT
beslist of er sprake is van een terrorismeschade. 
Op vergoeding kan niet eerder aanspraak worden
gemaakt dan na deze beslissing en de bekendma-
king van het bedrag van de vergoeding.

2 Verval van rechten bij niet-tijdige melding
In afwijking van hetgeen elders in de polis is
bepaald, vervalt elk recht op schadevergoeding 
of uitkering als de melding van de claim niet is
gedaan binnen twee jaar nadat de NHT heeft
beslist of er sprake is van een terrorismeschade.

MODULE KOSTBAARHEDEN

ARTIKEL 10

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband hou-
dende voorvallen, die één oorzaak heeft en verlies 
of diefstal van of schade aan één of meer van de 
verzekerde kostbaarheden tot gevolg heeft.

Bestaan uit de volgende categorieën:
– kunst en/of antiek;
– lijfsieraden;
– instrumenten;

uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en voor
zover elk voorwerp afzonderlijk op het polisblad staat
vermeld.
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Schade
Materiële beschadiging van de verzekerde kostbaar-
heden.

Verzekerde(n)
1 U, de verzekeringnemer. 
2 Uw inwonende gezinsleden en degene met wie 

u in gezinsverband samenwoont.

Woning
De op het polisblad vermelde woning, exclusief de 
bijgebouwen.

ARTIKEL 11

DEKKINGSGEBIED

Het dekkingsgebied is de gehele wereld, tenzij 
anders op de polis vermeld.

Audiovisuele apparatuur tijdelijk bij de woning; 
audiovisuele apparatuur van verzekerde tijdelijk
(gedurende ten hoogste drie maanden achteraan)
buiten de woning elders in Nederland; tegen alle in
artikel 11 genoemde dekkingen. De maximum ver-
goeding bedraagt 10% van het verzekerde bedrag
aan audiovisuele apparatuur.

Vervoer van en naar alsmede verblijf bij een repara-
teur en verhuizing van in de polis genoemde zaken;
tegen diefstal, tijdens transport alleen indien duide-
lijk sporen van braak aan het vervoermiddel te con-
stateren zijn.

ARTIKEL 12

EXTRA VERGOEDINGEN

De maatschappij vergoedt ook de hierna omschreven
kosten, voor zover die verband houden met een ver-
zekerde gebeurtenis:
1 maatregelen ter voorkoming en vermindering van

schade
De kosten van maatregelen die tijdens de geldig-
heidsduur van de verzekering door of vanwege u
of een verzekerde worden getroffen en redelijker-
wijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend
gevaar van schade af te wenden, waarvoor -
indien gevallen - de verzekering dekking biedt, 
of om die schade te beperken.

2 expertisekosten
Hieronder wordt verstaan het salaris en de kosten
van alle experts, die met de schadevaststelling
zijn belast. De maatschappij vergoedt de experti-
sekosten van de door de verzekerde benoemde
expert tot maximaal het bedrag van de door de
maatschappij benoemde expert. Tot de kosten van
een expert worden ook gerekend de kosten van
de personen die door deze expert zijn geraad-
pleegd. 
De maatschappij vergoedt geen expertisekosten
als de expert zich niet heeft geconformeerd aan
de ‘Gedragscode Expertiseorganisaties’

ARTIKEL 13

UITSLUITINGEN

Uitgesloten is vergoeding van schade, diefstal of 
verlies veroorzaakt of ontstaan door:
1 molest
2 aardbeving 
3 vulkanische uitbarsting 
4 atoomkernreacties

Onverschillig hoe deze zijn ontstaan en waar ze
zich hebben voorgedaan.

5 overstroming 
De maatschappij zal echter bij brand of ontploffing 
als gevolg van overstroming geen beroep doen op
deze uitsluiting.

6 onvoldoende zorg
De maatschappij geeft geen vergoeding als de
verzekerde niet de normale voorzichtigheid in 
acht neemt om schade aan, diefstal of verlies 
van de verzekerde kostbaarheden te voorkomen.
Hiervan is ondermeer sprake als één of meer van
de verzekerde kostbaarheden zonder toezicht
wordt/worden achtergelaten anders dan in deug-
delijke afgesloten ruimten.

7 diefstal uit een vervoermiddel
Tenzij u bewijst dat:
1 er sprake was van een deugdelijk afgesloten 

vervoermiddel;
2 er sporen van braak (materiële schade) aan 

de buitenzijde van het vervoermiddel door
bevoegde instanties zijn vastgesteld;

3 de ontvreemde zaken van buitenaf niet zicht-
baar waren, omdat ze waren opgeborgen in
een afgesloten kofferruimte. Van een perso-
nenauto met een derde of vijfde deur moet de
kofferruimte 
zijn afgedekt met een zogenaamde hoeden-
plank of een andere soortgelijke, vastgemon-
teerde voorziening;

4 de diefstal zich niet heeft voorgedaan tussen 
22.00 en 07.00 uur plaatselijke tijd.

8 gebruik van de verzekerde kostbaarheden voor
(semi)beroepsdoeleinden 

9 eigen gebrek van de verzekerde kostbaarheden, 
overbelasting, kortsluiting, zelfverhitting, stroom 
of batterijlekkage of te hoge spanning 
Tenzij dit brand tot gevolg heeft.

10 slijtage, ongedierte, klimatologische of tempera-
tuursinvloeden of andere geleidelijk werkende
invloeden 

11 reiniging, reparatie of bewerking
12 normaal gebruik, zoals krassen, barsten, deuken,

vlekken en putten 
Tenzij deze beschadiging gelijktijdig is ontstaan
met een andere gedekte schade.

13 verbeurdverklaring, inbeslagname of vernietiging
door of op last van enige overheid

14 merkelijke schuld
opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan
niet bewuste merkelijke schuld van een verzeker-
de, ongeacht of die schade is veroorzaakt aan zijn
eigen belang(en) of (ook) aan die van (een) ande-
re verzekerde(n).
Onder verzekerden wordt in dit verband mede
verstaan de echtgenoot, geregistreerde partner,
kinderen en huisgenoten, wiens/wier belang is
meeverzekerd, ongeacht of zij in de polis als ver-
zekerde worden aangemerkt.

Uitgesloten is schade uitsluitend aan:
15 glas en veren van uurwerken
16 haren, snaren en trommelvellen

Tenzij dit het gevolg is van brand, diefstal of ver-
lies van het gehele verzekerde voorwerp of van
een ongeluk tijdens het vervoer van het verzeker-
de voorwerp met een vervoermiddel.

17 informatiedragers zoals banden en cassettes,
spoelen, buizen, snoeren, stekkers, accu’s, batte-
rijen, lampen, foedraals, etuis en dergelijke

Bovendien vergoedt de maatschappij niet:
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18 de kosten voor reconstructie van gegevens op
informatiedragers

19 schade en kosten, die verhaalbaar zijn op een
onderhoudscontract, een garantieregeling of een
(leverings)overeenkomst

20 schade of verlies (mede) veroorzaakt, ontstaan 
of verergerd door wettelijk niet toegestane acti-
viteiten door een verzekerde of (onder)huurder

ARTIKEL 14

EINDE VAN DE VERZEKERING

Naast hetgeen daarover in artikel 5 van de algemene
voorwaarden is bepaald, eindigt de module kostbaar-
heden ook als de module Inboedelverzekering eindigt.

ARTIKEL 15

SCHADEREGELING

ARTIKEL 15.1

VASTSTELLING

Het schadebedrag wordt in onderling overleg of door
een door de maatschappij ingeschakelde expert vast-
gesteld. Deze schadevaststelling zal gelden als uitslui-
tend bewijs van de grootte van de schade. U heeft
het recht een contra-expert aan te wijzen. In dat
geval zullen beide experts de schade vaststellen. 
De beide experts moeten vooraf een derde expert
benoemen. Als er verschil bestaat tussen de beide
taxaties, zal deze derde expert het schadebedrag 
binnen de grenzen van de beide taxaties bindend
vaststellen. Als de maatschappij medewerking ver-
leent aan het voorafgaande, erkent zij daarmee niet,
dat zij een verplichting tot uitkering heeft.

ARTIKEL 15.2

OMVANG SCHADE

De maatschappij stelt de omvang van de schade 
vast op het verschil tussen de waarde van de ver-
zekerde kostbaarheden onmiddellijk vóór en ná de
gebeurtenis.

ARTIKEL 15.3

WAARDEVASTSTELLING

Voor de waarde van de verzekerde kostbaarheden
vóór de gebeurtenis gaat de maatschappij uit van de
nieuwwaarde, tenzij:
1 het verzekerd bedrag is gebaseerd op een door

een beëdigd taxateur opgesteld taxatierapport dat
niet ouder is dan 6 jaar, gerekend vanaf de datum
van opmaak van het rapport. In dat geval gaat
maatschappij uit van de de taxatiewaarde; 

2 de dagwaarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis 
minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde. 
In dat geval gaat de maatschappij uit van de dag-
waarde;

3 het kunst en/of antiek betreft waarvan het verze-
kerd bedrag is gebaseerd op een gespecificeerde
aankoopnota dan wel het een voorwerp betreft
waarvan het verzekerd bedrag is gebaseerd op
een door een beëdigd taxateur opgesteld taxatie-
rapport dat ouder is dan 6 jaar, gerekend vanaf 
de datum van opmaak van het rapport. De maat-
schappij gaat dan uit van de zeldzaamheidswaar-
de.

ARTIKEL 15.4

VERGOEDING HERSTELKOSTEN

Is herstel mogelijk en zijn de herstelkosten lager dan
het verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór en 
ná de gebeurtenis, dan gaat de maatschappij uit van
herstelkosten. Alleen als de waardevaststelling plaats-
vindt op basis van nieuwwaarde worden de herstel-
kosten door de maatschappij verhoogd met een be-
drag voor waardevermindering, dat door de schade is
veroorzaakt en door het herstel niet is opgeheven.

ARTIKEL 15.5

VERGOEDING VAN KOSTBAARHEDEN AFZONDERLIJK

Als basis voor vergoeding neemt de maatschappij uit-
sluitend de waarde van de verzekerde voorwerpen
afzonderlijk, ongeacht eventueel waardeverlies door
een manco in een collectie, paar, stel en dergelijke.

ARTIKEL 15.6
VERGOEDINGSMAXIMA

De maatschappij vergoedt bij schade, verlies of dief-
stal maximaal het op het polisblad vermelde bedrag
per verzekerd voorwerp.

ARTIKEL 15.7

AANKOOPNOTA OF TAXATIERAPPORT

Zoals bij het aangaan van deze verzekering is over-
eengekomen, dient u bij schade, verlies of diefstal 
de aankoopnota of het taxatierapport van elk afzon-
derlijk voorwerp over te leggen.

ARTIKEL 15.8

VERGOEDING IN NATURA

Bij elke gebeurtenis heeft de maatschappij het recht
de schade te vergoeden door levering in natura.
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