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Kostbaarhedenverzekering
Bijzondere voorwaarden KBH061

ARTIKEL 1

Definities

In de zin van de verzekering wordt verstaan onder kostbaarheden:
de verzekerde zaken met bijbehorende losse onderdelen en accessoires,
als omschreven in de bij het polisblad behorende specificatie.

De kostbaarheden zijn op het polisblad en in deze voorwaarden op
overeenkomstige wijze gerubriceerd, te weten:
rubriek A: juwelen en sieraden;
rubriek B: bont;
rubriek C: schilderijen, aquarellen, tekeningen, prenten e.d.;
rubriek D: golfuitrusting;
rubriek E: muziekinstrumenten;
rubriek F: optiek en audiovisuele apparatuur;
rubriek G: beeld-, geluids- en informatiedragers, bestemd voor een of

meer van de in rubriek F bedoelde apparaten.

ARTIKEL 2

Verzekeringsgebied

2.1 Deze verzekering is voor kostbaarheden, vallende onder rubriek C,
uitsluitend van kracht indien deze zich bevinden in Nederland in
bewoonde woonhuizen van steen gebouwd en met harde dekking.

2.2 De overige kostbaarheden zijn verzekerd over de gehele wereld.

ARTIKEL 3

Omvang van de dekking

3.1 Verzekeraar verzekert tot ten hoogste de op het polisblad en op de
bijbehorende specificatie vermelde bedragen tegen schade door
verlies of beschadiging door onverschillig welke oorzaak dan ook,
behoudens de in artikel 5 vermelde uitsluitingen.

3.2 Voorts zijn, boven de verzekerde som, tot ten hoogste het voor elke
zaak verzekerde bedrag gedekt de bereddingskosten, waaronder te
verstaan kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van
de verzekering door of vanwege verzekeringnemer of een
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het
onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor –
indien gevallen – (een verzekerde aansprakelijk zou zijn en) de
verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder
kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade
aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen
worden ingezet.

3.3 Eveneens boven de verzekerde som, maar zonder maximum, zijn de
kosten ter vaststelling van schade verzekerd.

ARTIKEL 4

Verplichtingen

Verzekeringnemer of een andere verzekerde, voor zover het hem aangaat,
moet zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig dagen, schrif-
telijk aan verzekeraar kennisgeven van:

- adreswijziging,
- eigendomsovergang,
- verandering van verblijfplaats van de kostbaarheden.

ARTIKEL 5

Uitsluitingen

Van de verzekering is uitgesloten schade:
5.1 bestaande uit waardevermindering, behoudens het bepaalde in

artikel 6.5;
5.2 door onvoldoende onderhoud van of onvoldoende zorg voor de ver-

zekerde kostbaarheden. Onder onvoldoende zorg wordt mede ver-
staan het onbeheerd achterlaten buiten de eigen woning zonder het
treffen van alle redelijkerwijs te bedenken voorzorgmaatregelen,
zoals het gebruik maken van afgesloten, daarvoor bestemde berg-
ruimten;

5.3 door de aard of een gebrek van de kostbaarheden, een materiaal- of
constructiefout, door slijtage of een andere geleidelijk werkende
invloed (b.v. vocht, droogte, warmte, vorst), alsmede door
schimmels, bacteriën, mot of ander ongedierte;

5.4 door krassen, schrammen of deuken, tenzij gelijktijdig ook andere
gedekte schade is ontstaan;

5.5 door ondeskundige behandeling, bewerking, herstel of restauratie,
door onjuiste of onvoldoende reiniging, alsmede door onzorgvuldig
vervoer;

5.6 door of tijdens verbeurdverklaring, inbeslagneming of vernietiging
door douane of enige andere overheidsinstantie;

5.7 tijdens verhuur, beroepsmatig of semi-beroepsmatig gebruik;

5.8 aan kostbaarheden in gebruik bij een verzekerde, indien de schade
plaatsvindt ten minste dertig dagen nadat die verzekerde zich
volgens de gegevens van het bevolkingsregister buiten Nederland
heeft gevestigd;

5.9 door elektrische stroom, tenzij hierdoor brand is ontstaan (vormen
van schade door elektrische stroom zijn overbelasting, kortsluiting,
zelfverhitting, stroomlekkage, verkeerde voltage en lekkage van
batterijen of accu's). Schade aan software en opgeslagen data blijft
uitgesloten;

5.10 uitsluitend bestaande uit beschadiging van:
- glas en veren van uurwerken,
- balgen, haren, snaren, rietjes en trommelvellen,
- glas, veren, spoelen, lampen, buizen, video- en geluidskoppen;

5.11 door zoekraken of vermissen van zaken behorende tot rubriek G;

5.12 door onder fabrieks- of leveranciersgarantie vallende
gebeurtenissen.

ARTIKEL 6

Schadevergoeding

6.1 De waarde wordt in geval van schade vastgesteld
a. rubrieken A, B, C en D:

- op de verzekerde bedragen gedurende drie jaar na de
dagtekening van het bewijsstuk dat aan de vaststelling van de
verzekerde bedragen ten grondslag ligt,

- op de dagwaarde na het verstrijken van dit tijdvak;
b. rubrieken E en F:

- op het verzekerde bedrag bij een ouderdom van de verzekerde
zaak van ten hoogste een jaar,

- op 90% van het verzekerde bedrag bij een ouderdom van ten
hoogste twee jaar,

- op 80% van het verzekerde bedrag bij een ouderdom van ten
hoogste drie jaar,
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- op 70% van het verzekerde bedrag bij een ouderdom van ten
hoogste vier jaar,

- op 60% van het verzekerde bedrag bij een ouderdom van ten
hoogste vijf jaar,

- op de dagwaarde bij een ouderdom van meer dan vijf jaar.
Indien in geval van een ouderdom tussen een en vijf jaar de dag-
waarde hoger is dan het krachtens dit artikel vastgestelde bedrag,
wordt de schade vergoed op basis van dagwaarde.
Als de ouderdom van de zaak niet is vast te stellen, wordt in geval
van schade uitgegaan van een ouderdom van meer dan vijf jaar.
De voorgaande waardebepaling is niet van toepassing voor de KPN
toebehorende apparatuur, waarvan de waarde wordt vastgesteld
overeenkomstig de normen van de KPN;

c. rubriek G: op de dagwaarde.

6.2 In geval van beschadiging vergoedt verzekeraar de herstelkosten tot
ten hoogste de vastgestelde waarde als bedoeld in 6.1 onder aftrek
van de opbrengst van de restanten. Zijn de herstelkosten hoger, dan
is er sprake van totaal verlies;

6.3 In geval van totaal verlies vergoedt verzekeraar de vastgestelde
waarde (als onder 6.1 bedoeld), onder aftrek van de opbrengst van
de restanten;

6.4 Verzekeraar heeft het recht in natura te vergoeden door zodanige
vervanging, aanvulling of herstel dat een redelijke schadeloos-
stelling wordt bereikt;

6.5 Bij schade aan of verlies van een onderdeel dat deel uitmaakt van
een stel of complex, verzekerd krachtens rubriek A, wordt een
redelijke vergoeding gegeven voor een daaruit voortvloeiende
waardevermindering, met dien verstande dat er nooit vergoeding
plaatsvindt op basis van totaal verlies van het stel of complex;

6.6 Met inachtneming van wat hiervoor is bepaald, vergoedt verzekeraar
in geval van schade nooit meer dan het voor elke zaak verzekerde
bedrag.

CLAUSULES
De volgende clausules zijn slechts van toepassing voor zover daarvan op
het polisblad melding is gemaakt.

CLAUSULE 32

Semi-beroepsmatig gebruik

In afwijking van het bepaalde in artikel 5.7 is semi-beroepsmatig gebruik
van de verzekerde kostbaarheden meeverzekerd.

CLAUSULE 33

Beroepsmatig gebruik

In afwijking van het bepaalde in artikel 5.7 is beroepsmatig gebruik van de
verzekerde kostbaarheden meeverzekerd.


