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Voorwaarden Inboedelverzekering Premium
1 Aanvullende begripsomschrijvingen

In deze polisvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Verzekerde: degene met wie de verzekering is aangegaan (de verzekeringnemer) en die als zodanig in de polisomschrijving is

vermeld.
1.2 Inboedel: alle tot een particuliere huishouding behorende roerende zaken met inbegrip van (brom)fietsen, antennes, zonweringen

en huisdieren, alsmede apparatuur en/of gereedschappen voor de uitoefening van een beroep in loondienst, indien en voor zover
deze zaken aanwezig zijn in het op het polisblad als risicoadres aangeduide gebouw (woonhuis) met daarbij behorende
bergruimten als garages, schuurtjes, tuinhuizen en (kelder)boxen maar met uitzondering van andere motorrijtuigen dan
bromfietsen.

1.3 Lijfsieraden: Sieraden, inclusief horloges, die zijn bestemd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of ten
dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed-) koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede parels.

1.4 Geld en geldwaardig papier: muntgeld en bankbiljetten, indien en voor zover die wettig betaalmiddel zijn en verder alle papier
waaraan in het economisch verkeer een concrete geldswaarde wordt toegekend, met inbegrip van betaalpassen en creditcards.

1.5 Audiovisuele-/computerapparatuur:
a alle soorten beeld-, geluids-, zend- en ontvangstapparatuur (m.u.v. muziekinstrumenten);
b alle soorten computerapparatuur, met inbegrip van de daarbij gebruikelijke materiële randapparatuur en overige hulpmiddelen

alsmede standaardprogrammatuur;
c domotica (woonhuisautomatisering): alle apparaten en infrastructuren in en rond woningen, die elektronische informatie gebruiken

voor het meten, programmeren en sturen van functies ten behoeve van bewoners.
1.6 Huurdersbelang / eigenaarsbelang: het belang van verzekerde als huurder bij de woning of als eigenaar van een appartement

(als onderdeel van een Vereniging van Eigenaren) waarin de inboedel zich bevindt, terzake van de voor zijn rekening aangebrachte
veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen, zoals centrale verwarming, keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen,
parketvloeren, schuurtjes en schuttingen.

1.7 Nieuwwaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.
1.8 Dagwaarde: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering en slijtage.
1.9 Index: automatische en ononderbroken aanpassing van het verzekerde bedrag aan de overeengekomen indexreeks (zie tevens

artikel 12 van deze voorwaarden).
1.10 Neerslag: regen, hagel, sneeuw en smeltwater.
1.11 Brand: een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen

kracht voort te planten. Daarom wordt onder andere niet als brand beschouwd:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Als schade door brand wordt ook beschouwd de schade die door blussing van de brand is ontstaan.

1.12 Storm: een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde.
1.13 Ontploffing: een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen. De volledige tekst van deze clausule en de

daarbij behorende toelichting is op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht
gedeponeerd door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland.

1.14 Atoomkernreacties: onder schade door atoomkernreacties wordt verstaan schade veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. De uitsluiting van schade door atoomkernreacties geldt
niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt
worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,
onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoelen, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist)
van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen, tenzij krachtens enige wet of enig
verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is. 

1.15 Molest: onder schade door molest wordt verstaan schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Ondertekenaars dienen te bewijzen dat de schade direct veroorzaakt is door
of ontstaan is uit één van deze oorzaken. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van
molest, vormen een onderdeel van de tekst, die d.d. 2 november 1981 door het Verbond van Verzekeraars in Nederland
gedeponeerd is ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.

1.16 Overstroming: onder schade door overstroming wordt verstaan schade veroorzaakt door het overlopen, anders dan uitsluitend als
gevolg van hevige plaatselijke neerslag (neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur op en/of
nabij het perceel waarop de verzekerde zaken staan en waarop de schade is ontstaan), of bezwijken van dijken, kaden, sluizen of
andere waterkeringen, dan wel het door hoge (rivier)waterstand onderlopen van buitendijks of onbedijkt gebied, onverschillig of de
overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een gedekt evenement; de uitsluiting van schade door overstroming geldt niet voor
brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming.



1.17 Aardbeving en vulkanische uitbarsting: onder schade door aardbeving of vulkanische uitbarsting wordt verstaan schade
ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar de verzekerde zaken zich
bevinden, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst dat de
schade niet aan één van deze verschijnselen kan worden toegeschreven.

1.18 Luchtverkeer: onder schade door luchtverkeer wordt verstaan schade door het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend,
landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit
gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door een hier genoemd
voorwerp. 

1.19 Blikseminslag: onder blikseminslag wordt verstaan een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, welke door de
hiermee gepaard gaande hoge temperatuur en/of druk met het blote oog ook waarneembare schade aanricht aan het
aardoppervlak of aan zich daarop bevindende zaken. Derhalve is geen sprake van blikseminslag als uitsluitend schade is
aangericht aan elektrische apparaten of installaties door inductie, te hoge spanning of overbelasting. 

1.20 Bereddingskosten: kosten door verzekerde bij of na het voorval gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of
vermindering van schade. 

1.21 Opruimingskosten: de niet reeds in de schadevaststelling begrepen kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van het
verzekerde, voor zover deze afbraak, wegruiming en/of afvoer het noodzakelijke gevolg is van een door deze verzekering gedekte
schade. Het bedrag van de opruimingskosten zal worden vastgesteld door dezelfde deskundigen, die het bedrag van de overige
schaden zullen vaststellen waartegen op deze verzekering dekking is verleend.

1.22  Expertisekosten: het salaris en de kosten van met de schaderegeling belaste deskundigen.
1.23 Braak: het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking met zichtbare beschadiging(en) van afsluitingen.

2 Bekendheid

Ondertekenaars achten zich voldoende bekend met ligging, bouwaard, dekking, inrichting, omschreven gebruik en belendingen van het
woonhuis, of het gebouw waarin de inboedel zich bevindt, zoals die waren:
- ten tijde van het aangaan van de verzekering of;
- bij voorzetting van de verzekering na risicowijziging.

3 Dekking binnen de op het polisblad beschreven woning:

Ondertekenaars vergoeden de materiële schade aan of het verloren gaan van de inboedel (zoals omschreven in artikel 1.2 van deze
voorwaarden) als direct gevolg van iedere tijdens de looptijd van deze verzekering voorgevallen plotseling en onzekere gebeurtenis, tenzij
elders in deze voorwaarden is bepaald dat de schade of de oorzaak van de schade is uitgesloten of dat de hoogte van de uitkering is beperkt
tot een maximumbedrag of door een eigen risico. 

4 Dekking op andere plaatsen

Deze verzekering biedt tevens dekking buiten het woonhuis, aan inboedel:
4.1 in bij de woning behorende bijgebouwen en binnenshuis aanwezige privé (berg) ruimten, maar voor wat betreft diefstal of poging

daartoe en vandalisme alleen indien men de desbetreffende ruimte door braak is binnengedrongen;
4.2 in binnenshuis aanwezige gemeenschappelijke en bedrijfsruimten van het gebouw waarin de woning zich bevindt, maar voor wat

betreft diefstal of poging daartoe en vandalisme alleen indien men de desbetreffende ruimte door braak is binnengedrongen;
4.3 op balkons, galerijen, in de tuin of op het erf, onder afdaken en aan de buitenkant van de woning, er bestaat echter geen dekking

voor schade door storm, neerslag en/of rioolwater, diefstal of poging daartoe en vandalisme;
4.3.1 tuinmeubilair, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed, zich bevindende in de tuin of op het balkon van de woning, zijn

echter ook gedekt tegen diefstal of poging daartoe en vandalisme.
4.4 elders in Nederland, gedurende een periode van maximaal drie achtereenvolgende maanden, indien het zaken betreft die binnen

genoemde periode na overbrenging vanaf het op het polisblad genoemde adres, respectievelijk na aanschaf, naar dit adres zullen
worden (terug)gebracht:

4.4.1 in permanent bewoonde woningen, de daarbij behorende bijgebouwen en in binnenshuis aanwezige privé (berg)ruimten;
4.4.2 in andere ruimten van de gebouwen waarin de onder 4.4.1 bedoelde woningen zich bevinden, alsmede in overige gebouwen

(geen strandhuisjes) echter voor wat betreft diefstal of poging daartoe en vandalisme alleen indien men het gebouw van buitenaf
door braak is binnengedrongen;

4.4.3 op andere plaatsen, zoals in de open lucht, in tenten, strandhuisjes, voer- en vaartuigen, caravans en aanhangwagens alleen
tegen brand, brandblussing, schroeien, zengen, verkolen, broeien, smelten, blikseminslag, overspanning of inductie, ontploffing,
luchtverkeer, gewelddadige beroving en afpersing;

4.4.4 in motorrijtuigen – mits goed afgesloten – ook tegen diefstal na braak aan het motorrijtuig; hiervoor geldt de beperking als
vermeld onder 6.2; deze dekking geldt ook gedurende een trip vanuit Nederland van maximaal 24 uur;

4.4.5 tijdens verhuizing of vervoer naar of van een herstel 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.



4.5 elders in Europa, gedurende een periode van maximaal drie achtereenvolgende maanden, indien het zaken betreft die binnen
genoemde periode na overbrenging vanaf het op het polisblad genoemde adres, respectievelijk na aanschaf, naar dit adres zullen
worden (terug)gebracht, tegen brand, brandblussing, schroeien, zengen, verkolen, broeien, smelten, blikseminslag, overspanning
of inductie, ontploffing en luchtverkeer. 

4.6 elders wereldwijd, gedurende een periode van maximaal drie maanden aaneengesloten voor diefstal van de inboedel voor zover
er sporen dan wel getuigen zijn die de diefstal bevestigen.

5 Dekking boven het verzekerd bedrag

Boven het verzekerd bedrag wordt in geval van een verzekerde gebeurtenis uitkering verleend voor:
Tot een maximum van 50% van het verzekerd bedrag:
5.1 bereddingskosten.
Zonder maximum:
5.2 salvagekosten;
5.3 expertisekosten.
Tot een maximum van 25% van het verzekerd bedrag of tot het in de betreffende bepaling opgenomen maximumbedrag voor elk onderdeel
afzonderlijk:
5.4 opruimingskosten;
5.5 kosten van tuinaanleg, bestrating en beplanting behorende bij de op het polisblad als risicoadres aangeduide gebouw tegen alle

gedekte gebeurtenissen, met uitzondering van storm, neerslag of andere weersinvloeden, diefstal of poging daartoe en
vandalisme;

5.6 extra hotel- en pensionkosten die verzekerde als gevolg van een gedekte gebeurtenis moet maken;
5.7 kosten van vervoer en opslag van de verzekerde zaken als gevolg van een gedekte gebeurtenis;
5.8 kosten van noodvoorzieningen;
5.9 inboedel van derden aanwezig in het op het polisblad als risicoadres aangeduide gebouw die het gevolg is van een op grond van

artikel 3 van deze voorwaarden gedekte gebeurtenis. Tot inboedel van derden wordt in deze bepaling ook gerekend de door de
werkgever ter beschikking gestelde kantoorinventaris bestemd voor thuiswerkzaamheden. Deze dekking geldt uitsluitend indien en
voor zover de eigenaar zelf niet of niet voldoende verzekerd is;

5.10 kosten, voor zover deze voor rekening van verzekerde zijn, van herstel of vervanging van apparaten en/of installaties van openbare
(nuts)bedrijven in de woning op dezelfde voorwaarden als de verzekerde zaken;

5.11 kosten, voor zover deze voor rekening van verzekerde als huurder van de woning of als eigenaar van een appartement (als
onderdeel van een Vereniging van Eigenaren) zijn, van:

5.11.1 herstel of vervanging van behang, witwerk, schilderwerk en betimmeringen van de woning;
5.11.2 herstel van schade aan de woning als gevolg van braak of een poging daartoe;
5.11.3 opsporing en herstel van een defect aan een waterleiding-, centrale verwarming-, airconditioning- of sprinklerinstallatie of aan op

deze installaties aangesloten leidingen en/of toestellen, inclusief het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan de
woning, indien dat defect is ontstaan door het springen door vorst;
indien een defect aan een leiding van deze installaties en/of toestellen niet is ontstaan door het springen door vorst, zijn de kosten
van opsporing, breek- en herstelwerk aan de woning eveneens gedekt indien als gevolg van dat defect water of stoom onvoorzien
is uitgestroomd en daarbij schade heeft veroorzaakt aan de verzekerde zaken.

5.12 Zonder dat sprake is van een gedekte gebeurtenis wordt ter voorkoming van diefstal van de verzekerde inboedel noodzakelijke
kosten tot maximaal e 1.000,- per gebeurtenis vergoed als tegemoetkoming van wijziging van huissleutels of vervanging van
sloten, indien de huissleutels na diefstal met braak of na beroving met geweld in bezit van onbevoegden zijn geraakt. Van de
diefstal of de beroving dient aangifte bij de politie te zijn gedaan. 

6 Beperkingen 

6.1 Voor schade aan lijfsieraden door diefstal of poging daartoe wordt een maximum vergoeding verleend van e 15.000,–. Indien de
inboedel door meer verzekeringen is gedekt, wordt het bedrag ad e 15.000,– naar verhouding van de verzekerde sommen
verminderd. Deze beperking geldt niet, indien lijfsieraden voor een afzonderlijk bedrag op de polis zijn verzekerd.

6.2 De dekking tegen diefstal na braak aan een goed afgesloten motorrijtuig geldt slechts tot een maximum van e 1.000,–. 
6.3 Geld en geldswaardig papier van verzekerde en van derden onder berusting, op dezelfde voorwaarden als de inboedel, voor zover

door de daardoor ontstane schade geen aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding krachtens een vergoedingsregeling van
uitgevende instanties of uit anderen hoofde. Indien voor gebruik van geldswaardig papier voorschriften zijn uitgevaardigd door de
uitgevende instanties, bestaat uitsluitend recht op schadevergoeding indien deze voorschriften zijn nageleefd. De maximale
uitkering bedraagt in een dergelijk geval e 1.000,- per gebeurtenis. Geen uitkering wordt verleend voor schade  als gevolg van
misbruik van een pasje met pincode.

6.4 Voor diefstal buitenshuis als omschreven in artikel 4.6 van deze voorwaarden, geldt een maximale uitkering van e 3.000,- per
gebeurtenis. Het in artikel 10.1 bepaalde is niet op deze dekking van toepassing.

6.5 Vaartuigen en aanhangwagens, alsmede losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en
vaartuigen van verzekerde, alles voor zover dienende tot privé-gebruik en mits aanwezig in de woning of in bij de woning
behorende bijgebouwen of binnenshuis aanwezige privé (berg)ruimten zijn verzekerd tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag.



7 Uitsluitingen

7.1 Geen uitkering wordt verleend voor schade als gevolg van:
- vochtdoorlating van muren en/of vloeren;
- onvoldoende of slecht onderhoud van verzekerde zaken;
- riool- of grondwater;
- verlies of vermissing;
- geleidelijk inwerkende (weers)invloeden;
- ongedierte, insecten, bacteriën, virussen, schimmels en andere micro-organismen.

7.2 Voorts wordt geen uitkering verleend voor schade:
7.2.1 die slechts bestaat uit het niet of niet goed functioneren van de verzekerde zaak zonder dat er eveneens sprake is van een fysieke

aantasting van het materiaal;
7.2.2 ontstaan als gevolg van uitvoering van een last van de overheid;
7.2.3 hoe ook ontstaan, indien verzekerde met betrekking tot de melding en/of behandeling van deze schade opzettelijk een verkeerde

voorstelling van zaken geeft of onware opgave doet;
7.2.4 terzake waarvan verzekerde een van de in de voorwaarden genoemde verplichtingen niet is nagekomen;
7.2.5 ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld of de wil van verzekerde of belanghebbende;
7.2.6 door molest, atoomkernreacties, aardbeving en vulkanische uitbarsting;
7.2.7 door overstroming. Deze uitsluiting geldt niet voor schade die is ontstaan door brand en/of ontploffing ten gevolge van

overstroming;
7.2.8 door normaal gebruik. Hieronder vallen ondermeer:

- slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting of corrosie, behalve wanneer deze is veroorzaakt door waterschade
en/of brand;

- vlekken, krassen, schrammen, kleine deuken en andere oppervlaktebeschadigingen die de gebruiksmogelijkheid niet
beïnvloeden.

7.2.9 door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie van de inboedel;
7.2.10 die bestaat in het doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
7.2.11 aan brillen en contactlenzen, mits aantoonbare sporen van diefstal aanwezig zijn;
7.2.12 aan lenzen van optische instrumenten, tenzij deze instrumenten ook andere schade hebben opgelopen.

8 Schade

8.1 Schademeldingsplicht
Zodra verzekeringnemer op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor ondertekenaars tot een uitkeringsplicht
kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar uiterlijk binnen drie maal 24 uur, aan
ondertekenaars te melden.

8.2 In geval van diefstal, inbraak, verduistering, geweldpleging en/of vandalisme dient verzekeringnemer onverwijld aangifte te doen
bij de politie. Een kopie van deze aangifte dient aan ondertekenaars te worden overgelegd.

8.3 Schade-informatieplicht
Verzekeringnemer is verplicht binnen redelijke termijn aan ondertekenaars alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor
ondertekenaars van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.

8.4 Medewerkingplicht
Verzekeringnemer is verplicht zijn / haar volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van ondertekenaars
zou kunnen benadelen en zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid.

8.5 Verzekeringnemer is voorts verplicht bij schade aan de verzekerde zaak/zaken ondertekenaars in de gelegenheid te stellen deze te
(doen) onderzoeken voordat herstel plaatsvindt.

9 Vaststelling omvang

9.1 De omvang van de schade wordt, behoudens het onder 9.3 bepaalde, vastgesteld op het verschil tussen de waarde onmiddellijk
vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis, met inachtneming van het in 9.2 vermelde.

9.2 Uitgegaan wordt van de nieuwwaarde, behalve voor: 
a. zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
b. zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;
c. bromfietsen en voor zover meegedekt overige motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen, alsmede losse onderdelen

en accessoires;
d. zaken van derden die verzekerde uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht-, of pandovereenkomst onder zijn

berusting heeft;
e. zaken waarvoor de verzekering blijkens het polisblad naar dagwaarde geschiedt;

bij schade aan de onder a. t/m e. genoemde zaken wordt uitgegaan van de dagwaarde;
f. zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde; bij schade hieraan wordt uitgegaan van deze waarde.



9.3 Indien beschadigde zaken voor herstel vatbaar zijn, wordt de schade vastgesteld op het bedrag van de herstelkosten, verhoogd
met een door de schade veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven waardevermindering, maar niet hoger dan het
overeenkomstig 9.1 of 9.2 vastgestelde bedrag. 

10  Onderverzekering

10.1 Wanneer bij schade blijkt, dat de verzekerde inboedel te laag is verzekerd, zijn ondertekenaars slechts verbonden in evenredigheid
van het verzekerde bedrag tot de volle waarde.

10.2 Indien uit het polisblad blijkt dat de verzekerde som is vastgesteld volgens de inboedelwaardemeter is het in artikel 10.1 bepaalde
niet van toepassing.

11 Betaling

11.1 De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen vier weken na ontvangst door ondertekenaars van alle
noodzakelijke gegevens. Ondertekenaars zijn niet eerder dan na verloop van genoemde termijn tot nakoming van hun verplichting
tot betaling van de schadevergoeding gehouden.

11.2 Bij schade aan zaken van derden kan uitbetaling door ondertekenaars rechtstreeks aan deze derden geschieden.

12 Indexclausule

12.1 De premie wordt jaarlijks per premievervaldatum verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten overeenkomstig het laatste door het
Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer van woninginboedels. Een wijziging als hiervoor omschreven kan niet
worden beschouwd als een wijziging van de premie en/of voorwaarden in de zin van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden Varia.

12.2 Indien bij schade blijkt dat het indexcijfer op het moment van de schade hoger is dan dat op de laatste premievervaldag, dan geldt
voor de regeling van de schade als verzekerd bedrag het bedrag overeenkomende met het indexcijfer op het moment van de
schade, echter met een maximum van 125% van het op de laatste premievervaldag vastgestelde verzekerde bedrag.

13 Eigen risico

Als uit de polis blijkt dat voor een eigen risico is gekozen dan wordt dit eigen risico ook in mindering gebracht op de van kracht zijnde
maxima, behalve voor schade door diefstal na braak aan een goed afgesloten motorrijtuig.

14 Verhuizing

14.1 Indien de verzekerde zaken naar een ander gebouw worden overgebracht, is verzekeringnemer verplicht hiervan zo spoedig
mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, kennis te geven aan ondertekenaars. 

14.2 De verzekering wordt op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie voortgezet, tenzij ondertekenaars binnen twee maanden
na ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in 14.1 verzekeringnemer bericht gebruik te maken van het recht de verzekering niet
op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie voort te zetten.

14.3 De verzekering eindigt dan één maand na de mededeling hiervan door ondertekenaars, tenzij partijen voortzetting van de
verzekering op nieuwe voorwaarden en/of tegen gewijzigde premie overeenkomen. Zolang de verzekering niet is geëindigd,
alsmede zolang de voortzetting niet is overeengekomen, blijft de oorspronkelijke dekking ongewijzigd van kracht.

14.4 Medebepalend voor de premie van deze verzekering kan de regio zijn waar de verzekerde zaken zich bevinden. Bij regiowijziging
hebben ondertekenaars het recht de premie tussentijds aan te passen, zonder dat deze aanpassing tot tussentijdse beëindiging van
deze verzekering kan leiden.

15 Opschorting na verhuizing

15.1 Verzuimt verzekeringnemer tijdig aan ondertekenaars kennis te geven volgens het onder 14.1 bepaalde, dan wordt onmiddellijk na
het verstrijken van de daarin genoemde termijn van twee maanden de dekking opgeschort, tenzij de verzekering ook na
kennisgeving op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde of lagere premie zou zijn voortgezet. Verzekeringnemer blijft ook in het
geval van opschorting verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. Indien ondertekenaars de verzekering zouden
hebben voortgezet op andere voorwaarden en/of tegen een hogere premie, dan wordt de dekking hiervoor van kracht
onmiddellijk nadat partijen voortzetting op nieuwe voorwaarden en/of tegen gewijzigde premie zijn overeengekomen. 

15.2 Indien schade ontstaat terwijl de dekking is opgeschort, zal, op voorwaarde dat voortzetting alsnog is overeengekomen, worden
gehandeld alsof de dekking volgens de nieuwe voorwaarden reeds ten tijde van de schade van kracht was; de eventuele schade-
uitkering zal dan echter worden berekend in dezelfde verhouding als de vóór de opschorting geldende premie staat tot de ná de
aanpassing geldende premie als die hoger is. 

Het in dit artikel bepaalde kan niet – zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van ondertekenaars – tot verlenging van de
overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot beëindiging uit anderen hoofde leiden.
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