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Op de verzekering die wordt gesloten met Leeuwarder Onderlinge

Verzekeringen U.A. is het Nederlandse recht van toepassing.

Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt u schriftelijk

indienen bij de directie van Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A.

en/of bij het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 

2509 AN Den Haag.

Indien u geen gebruik wilt maken van de klachtenbehandelings-

mogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het

Klachteninstituut niet bevredigend vindt, kunt u het geschil 

voorleggen aan de rechter.



Kostbaarhedenverzekering

Uw splinternieuwe filmcamera valt in het
water of één van uw waardevolle 
schilderijen gaat verloren. Een kostbare
zaak! De moeite waard om te verzekeren!

Onze kostbaarhedenverzekering biedt u
de juiste dekking tegen een scherpe prijs.

Waarvoor zijn mijn kostbare
zaken dan verzekerd?

Daar kunnen wij kort en duidelijk over zijn.
Onze kostbaarhedenverzekering geeft
dekking tegen:

— diefstal, verlies, vermissing;

— vernietiging, beschadiging.

In een aantal gevallen kunnen wij 
geen vergoeding verlenen:

— opzettelijk door verzekerde
toegebrachte schade;

— diefstal van onbeheerd achtergelaten
zaken buitenshuis of uit vaar- en
voertuigen;

— schade aan in pand of huur afgestane
zaken;

— schade door slijtage, reiniging,
bewerking, ongedierte, eigen gebrek
en krassen en deuken tengevolge van
normaal gebruik;

— schade ontstaan bij
(semi-) beroepsgebruik;

— het verlies van briljanten en
edelstenen uit sieraden als de
zettingen langer dan 2 jaar geleden
door een juwelier zijn gecontroleerd;

— schade als gevolg van onvoldoende
zorg of abnormaal gedrag van een
verzekerde, houder of gebruiker.

Alleen voor (muziek)instrumenten en apparatuur:

— overbelasting, kortsluiting,
zelfverwarming of uitsluitend schade
aan lampen, buizen, snaren, rietjes,
trommelvellen en stokken.

Wij brengen enkele punten onder
uw aandacht:

— een kostbaarhedenverzekering kan
alleen worden afgesloten indien uw
inboedel bij de Leeuwarder Onderlinge 
Verzekeringen op tenminste
uitgebreide voorwaarden is/wordt
verzekerd;

— voor het vaststellen van de waarde
van uw kostbaarheden dient u
recente aankoopnota’s of recente
taxatierapporten van een deskundige
te overleggen;

— voor niet getaxeerde zaken geldt een
afschrijvingsregeling tot 50%;

— bij verzekering van sieraden, juwelen,
horloges, schilderijen is een
taxatierapport van een erkende
taxateur vereist.
Bij nieuwe voorwerpen kunt u
volstaan met een aankoopnota;

— de waarde per verzekerd voorwerp
dient minimaal € 113,– te bedragen;

— voor voorwerpen met een verzekerde
waarde van € 4.500,– of meer,
geldt per schade een eigen risico van
10% per voorwerp;

— jaarlijkse controle van zettingen van
briljanten en edelstenen door uw
juwelier is gebruikelijk;

— u kunt de verzekering jaarlijks
opzeggen;

— er geldt een werelddekking met
uitzondering van schilderijen en
kunstvoorwerpen.

Premie per € 1.000,– verzekerd bedrag

Verzekerde zaken:

1. Sieraden en juwelen € 17,50

2. Horloges en andere
luxe gebruiksvoorwerpen € 25,–

3. Beeld-, geluids-, foto- en
filmapparatuur € 25,–

4. Muziekinstrumenten € 20,–

5. Schilderijen en andere
kunstvoorwerpen € 5,–

Genoemde premies zijn exclusief
poliskosten en assurantiebelasting.

De minimumpremie exclusief kosten
en assurantiebelasting bedraagt
€ 25,– per polis.

Premies voor voorwerpen met een waarde
van € 4.500,– of meer dient u aan te
vragen.
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