
1 Omschrijving van de 
dekking

De in de polis omschreven 
inboedel is binnen de genoemde
woning en de daarbij behorende
bijgebouwen, zolders en kelder-
boxen verzekerd tegen materiële
schade veroorzaakt door een
ondervermelde gebeurtenis, ook als
de gebeurtenis het gevolg is van
een eigen gebrek of eigen bederf.
1.1 Brand en brandblussing 
1.2 Blikseminslag 
1.3 Overspanning of inductie, 

beide als gevolg van 
bliksem

1.4 Ontploffing 
1.5 Inbraak of een poging 

daartoe
1.6 Diefstal of een poging 

daartoe
Beperkingen:
a voor diefstal van lijfsieraden 

wordt een maximum 
vergoeding verleend van 
€ 2.269,–, tenzij in de polis 
anders is vermeld. Indien er 
meer verzekeringen op de 
inboedel lopen, wordt het 
bedrag van € 2.269,– naar 
verhouding van de verzekerde 
sommen verminderd;

b indien de verzekeringnemer 
inwonend is – anders dan bij 
zijn naaste familieleden – wordt 
diefstalschade alleen dan ver-
goed, indien de diefstal wordt 
voorafgegaan door aantoonbare 
braak aan de door hem 
bewoonde perceelgedeelte(n) 
waarin de verzekerde 
voorwerpen zich bevinden; 

c de tot de inboedel behorende 
goederen zijn in trappenhuizen, 
portalen, hallen en andere voor 
gemeenschappelijk gebruik 

bestemde gedeelten van het 
gebouw waarvan het woonhuis 
deel uitmaakt, mede tegen 
diefstal verzekerd na 
aantoonbare braak aan de 
buitenkant van het gebouw;

d in kelderboxen zijn deze 
goederen mede tegen diefstal 
verzekerd na aantoonbare 
buitenbraak aan deze ruimten.

1.7 Gewelddadige beroving of 
afpersing

Het door geweld of bedreiging met
geweld dwingen tot afgifte van
geld en/of zaken. Hieronder wordt
niet verstaan zakkenrollerij.
1.8 Vandalisme
Vandalisme gepleegd door iemand
die wederrechtelijk het bewoonde
gebouw is binnengedrongen.
1.9 Storm
1.10 Neerslag
Schade veroorzaakt door regen,
sneeuw, hagel en smeltwater 
(verder te noemen ‘neerslag’) via
daken, balkons of vensters de
woning binnengedrongen, als
gevolg van het overlopen of 
lekkage van daken en dakgoten of
de bovengrondse afvoerpijpen
daarvan.
Niet gedekt is:
• schade, veroorzaakt door 

neerslag via de begane grond of 
de openbare weg het gebouw 
binnengedrongen, alsmede 
schade veroorzaakt door riool- 
of grondwater;

• schade als gevolg van slecht 
onderhoud van het gebouw.

1.11 Water- en stoomschade
Het onvoorzien uitstromen van
water en stoom uit de binnen de
woning gelegen aan- en afvoer-
leidingen en de daarop aangesloten
installaties en toestellen of een 

centrale verwarming als gevolg van
een plotseling opgetreden defect of
het springen door vorst, alsmede
het onvoorzien overlopen van
water uit deze installaties en 
toestellen.
Uitsluitend in geval van water-
schade veroorzaakt door het 
springen van leidingen door vorst,
zijn – indien en voorzover voor
rekening van verzekeringnemer –
tevens gedekt:
• kosten van opsporen van het 

defect en van het daarmee 
verbandhoudende breek- en 
herstelwerk aan muren, vloeren 
en andere onderdelen van de 
woning;

• kosten van herstel van 
installaties, leidingen en 
toestellen zelf.

Niet gedekt is:
• schade door terugstromend 

water van de openbare riolering 
of door grondwater, via de 
afvoerbuizen aangesloten 
installaties en toestellen het 
gebouw binnengedrongen.

• schade als gevolg van slecht 
onderhoud van het gebouw. 

1.12 Onvoorzien uitstromen van 
water uit aquaria

Medeverzekerd is schade aan het
aquarium zelf, alsmede aan de
inhoud ten gevolge van het
onvoorzien leeglopen.
1.13 Onvoorzien uitstromen van 

water uit een waterbed als 
gevolg van een plotseling 
defect

1.14 Onvoorzien uitstromen van 
olie

Onvoorzien uitstromen van olie uit
een verwarmingsinstallatie, 
waaronder begrepen de daarbij 
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behorende vaste leidingen en tanks
of reservoirs.
1.15 Rook en roet
Rook en roet, plotseling uit-
gestoten door een op een 
schoorsteen aangesloten 
verwarmingsinstallatie.
1.16 Aanrijding en aanvaring
Aanrijding en aanvaring, afvallende
en uitvloeiende lading.
1.17 Omvallen en aanraking
Omvallen van of aanraking door
kranen of heistellingen en neer-
stortende bomen.
1.18 Plunderingen, rellen, 

relletjes of opstootjes, 
alsmede onregelmatigheden 
bij werkstakingen

1.19 Neervallen van lucht- en 
ruimtevaartuigen

1.20 Spiegelbreuk
Zowel schade aan de spiegel, als
schade door de scherven van de
gebroken spiegel aan de inboedel
veroorzaakt (met uitzondering van
handspiegels).

Uitbreidingen

2 Binnen Nederland
2.1 Binnen andere gebouwen
Medeverzekerd zijn de tot de
inboedel behorende goederen,
indien zij zich tijdelijk (gedurende
maximaal drie maanden achtereen)
bevinden:
2.1.1
in permanent bewoonde woningen
Tegen alle in artikel 1 gedekte
gebeurtenissen.
2.1.2
in andere gebouwen 
Tegen alle in artikel 1 gedekte
gebeurtenissen, maar voor diefstal
of poging daartoe en vandalisme
alleen indien men het gebouw van
de buitenkant af na aantoonbare
braak is binnengedrongen.
2.2 Buiten gebouwen
Meeverzekerd zijn de tot de 
inboedel behorende goederen, 

indien zij zich tijdelijk (gedurende 
maximaal drie maanden achtereen)
bevinden:
2.2.1
buiten gebouwen
Uitsluitend tegen, brand en brand-
blussing, blikseminslag, inductie,
ontploffing, gewelddadige beroving
of afpersing en luchtverkeer, zoals
vermeld in artikel 1;
2.2.2
In auto’s 
In goed afgesloten auto’s is de
inboedel eveneens tegen diefstal
verzekerd na braak aan de auto. De
maximale vergoeding bedraagt 
€ 227,– per gebeurtenis. Deze 
dekking geldt ook voor auto’s 
tijdens dagtrips van maximaal 24
uur vanuit Nederland naar België,
Luxemburg en Duitsland; 
2.2.3
tijdens vervoer bij verhuizing 
Naar of tijdens vervoer naar of van
een herstelplaats of bewaarplaats
ook tegen een ongeval het middel
van vervoer overkomen, het uit de
strop schieten, het onklaar raken
van hijsgerei of van enig ander
hulpmiddel gebruikt bij het laden
en lossen.

3 Buiten Nederland
Indien de inboedel zich tijdelijk
(gedurende maximaal drie
maanden achtereen) buiten
Nederland, maar binnen Europa
bevindt, zijn deze zaken verzekerd
tegen brand en brandblussing,
blikseminslag, ontploffing en
inductie.

4 Dekking boven de 
verzekerde som

4.1 Dekking boven de 
verzekerde som zonder 
maximum

4.1.1
Bereddingskosten
4.1.2
Expertisekosten

4.1.3
Salvagekosten
4.2Dekking boven de 

verzekerde som met een 
maximum

4.2.1
Geld en geldswaardig papier
Geld en geldswaardig papier, 
waaronder mede te verstaan blanco
cheques, betaalkaarten en betaal-
passen van verzekerden zijn boven
het voor inboedel verzekerde
bedrag tot een maximum van 
€ 1.362,– per gebeurtenis 
verzekerd op dezelfde voorwaarden
als de inboedel, echter voor diefstal
uitsluitend uit een permanent
bewoonde woning.
Vergoeding wordt verleend, indien
en voor zover de betrokken 
bancaire instelling geen schade 
vergoedt.
De schadevergoeding is voorts
afhankelijk van het naleven van de
voorschriften die door de 
uitgevende instanties voor het
gebruik van geldswaardig papier
zijn gesteld; uitgesloten is schade
door misbruik en/of fraude van een
pasje met pin-code.
4.2.2
Beroepsuitrusting
Voor gereedschappen, materialen
en bedrijfskleding die de 
verzekerde voor de uitoefening van
zijn beroep onder zich heeft boven
het voor de inboedel verzekerde
bedrag is deze uitrusting tot een
maximum van € 1.135,– per
gebeurtenis verzekerd op dezelfde
voorwaarden als de inboedel.
Voorwaarde is dat de schade voor
rekening van de verzekerden komt. 
4.2.3
Vaartuigen en aanhangwagens
Vaartuigen, aanhangwagens, 
alsmede losse onderdelen en 
accessoires van motorrijtuigen,
caravans, aanhangwagens en 
vaartuigen van verzekerde, alles
voor zover dienende tot privé-
gebruik, mits aanwezig in het 
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gebouw, zijn boven het voor 
inboedel verzekerde bedrag op 
dezelfde voorwaarden verzekerd als
de inboedel tot een maximum van
€ 1.135,– per gebeurtenis.
4.3 Tot ten hoogste 10% van 

de verzekerde som voor elk 
van de onderdelen 
afzonderlijk;

4.3.1
kosten van vervoer en opslag van
de verzekerde zaken als gevolg van
een gedekte gebeurtenis;
4.3.2
opruimingskosten;
4.3.3
kosten van noodvoorziening;
4.3.4
extra hotel- en pensionkosten die
verzekeringnemer als gevolg van
een gedekte gebeurtenis moet
maken;
4.3.5
inboedel van derden in de woning
tegen alle gedekte gebeurtenissen
voor zover de schade voor rekening
en risico van verzekeringnemer
komt;
4.3.6
herstel van schade aan de woning
als gevolg van braak of een poging
daartoe voor zover de schade voor
rekening en risico van verzekering-
nemer komt;
4.3.7
kosten van herstel van tuinaanleg
en beplanting, behorende bij de
woning van verzekeringnemer
tegen alle gedekte gebeurtenissen
met uitzondering van storm, neer-
slag, vandalisme, diefstal of poging
daartoe, het omvallen van bomen
en het afbreken van takken;
4.3.8
schade tengevolge van een gedekte
gebeurtenis betreffende het 
huurdersbelang.

5 Extra kosten
Boven het verzekerde bedrag zijn
verzekerd extra kosten, waaronder
wordt verstaan de door de 

verzekeringnemer te lijden schade 
– in de vorm van te verrichten 
uitgaven, te derven inkomsten of
anderszins, doch met uitzondering
van zaakschade of schade bedoeld
in artikel 4 – als gevolg van een
gedekte gebeurtenis.
Deze schade dient door de 
verzekeringnemer te worden aan-
getoond. De schadevergoeding
bedraagt maximaal 10% van de
aan de inboedel ontstane schade.

6 Indexering
6.1
Het in de polis genoemde 
verzekerde bedrag berust op een
door de verzekeringnemer 
opgegeven waarde, gebaseerd op de
kosten van nieuwwaarde van de
verzekerde inboedel op het
moment van de datum van ingang
van de verzekering.
6.2
Jaarlijks en wel per de premie-
vervaldatum wordt het verzekerde
bedrag en in evenredigheid 
daarmee de premie verhoogd of
verlaagd overeenkomstig het laatste
door het Centraal Bureau voor de
Statistiek vastgestelde indexcijfer
van woninginboedels.
6.3
Indien bij schade blijkt dat de
waarde van de inboedel hoger is
dan het op de laatste premie-
vervaldag overeenkomstig het
indexcijfer vastgestelde verzekerde
bedrag, dan wordt voor de regeling
van de schade dit verzekerde
bedrag verhoogd met maximaal
25%.

7 Wijze van schaderegeling 
Bij schade aan de verzekerde 
inboedel wordt de nieuwwaarde
van de betreffende zaken vergoed.
De nieuwwaarderegeling is niet
van toepassing bij de schade-
vaststelling voor:
a zaken waarvan de dagwaarde 

onmiddellijk vóór de 

gebeurtenis minder bedraagt 
dan 40% van de nieuwwaarde;

b zaken die onttrokken zijn aan 
het gebruik waarvoor zij waren 
bestemd;

c zaken die naar het oordeel van 
Zurich kunnen worden 
hersteld;

d brom- en snorfietsen en voor 
zover apart meeverzekerd 
overige motorrijtuigen, 
caravans, aanhangwagens en 
vaartuigen, alsmede de daarbij 
behorende onderdelen en 
accessoires;

e antennes, zonweringen, 
schuttingen, gehuurde zaken en 
dieren;

f kunstvoorwerpen, 
verzamelingen en zaken met 
antiquarische of 
zeldzaamheidswaarde.

Voor de onder artikel 7a, b, d en e
genoemde zaken geldt als basis
voor de vergoeding de dagwaarde
onmiddellijk vóór de gebeurtenis.
De schadevaststelling van de onder
artikel 7c genoemde zaken
geschiedt op basis van vergoeding
van de herstelkosten, eventueel ver-
meerderd met de door de 
gebeurtenis veroorzaakte en door
de reparatie niet opgeheven 
waardevermindering.
Meer dan de nieuwwaarde wordt
niet vergoed.
Voor de onder artikel 7f genoemde
zaken geldt als basis voor de 
schadevergoeding de waarde die
daaraan op grond van hun 
zeldzaamheid door 
deskundigen wordt toegekend.

8 Garantie tegen 
onderverzekering inboedel

Indien uit de polis blijkt dat de
waardegarantie van toepassing is,
zal Zurich ten aanzien van het voor
de inboedel verzekerde bedrag geen
beroep doen op onderverzekering,
indien de waarde is vastgesteld 
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door invulling van de inboedel-
waardemeter of -inventarisatielijst.
Deze garantie geldt niet, indien bij
schaderegeling blijkt:
• dat de inboedelwaardemeter of 

-inventarisatielijst niet 
overeenkomstig de 
aanwijzingen is gebruikt, 
zodanig dat de verzekering-
nemer heeft begrepen of heeft 
moeten begrijpen dat het op die 
wijze vastgestelde verzekerde 
bedrag niet in overeenstemming 
is met de werkelijke nieuw-
waarde van de inboedel;

• dat de verzekerde som te laag 
blijkt te zijn als gevolg van 
onjuiste invulling van de 
inboedelwaardemeter of 
-inventarisatielijst.

Zurich kan herwaardering vragen
bij:
• verhuizing, na een schade of vijf

jaar na een vorige waardering.
Indien Zurich binnen drie 
maanden na een daartoe strekkend
verzoek geen nieuwe opgave ont-
vangt, vervalt de waardegarantie
eveneens.
Indien de garantie tegen onder-
verzekering van toepassing is, komt
het bepaalde in artikel 6.3 te 
vervallen.
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