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1. Begripsomschrijvingen 

In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1. verzekerde: 
1.1.1. verzekeringnemer 
1.1.2. de bij hem inwonende echtgenote, onder wie mede 

begrepen de met hem in gezinsverband 
samenwonende levensgezel 

1.1.3. de bij hen inwonende minderjarige kinderen, onder wie 
begrepen pleeg- en stiefkinderen indien en zolang zij 
eigenaar zijn van de verzekerde zaken 

1.2. verzekerde zaken: de als zodanig in de polis 
omschreven: 

1.2.1. sieraden 
1.2.2. audio-, video- en fotoapparatuur 
1.2.3. muziekinstrumenten met bijbehorende 

geluidsapparatuur, zoals microfoons en versterkers. 
1.3. nieuwwaarde: het bedrag dat op het moment van de 

schade benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe 
zaken van dezelfde soort en kwaliteit 

1.4. dagwaarde: de nieuwwaarde onder aftrek van een 
bedrag wegens waardevermindering door veroudering 
en slijtage. 
 

2. Verzekeringsgebied 
2.1. De verzekering is geldig in de gehele wereld. 

 
3. Omvang van de dekking 
3.1. Met inachtneming van het bepaalde in 4 (Uitsluitingen) 

wordt uitkering verleend voor schade aan of verlies of 
diefstal van verzekerde zaken; 

3.2. Uitkering wordt slechts verleend indien de schade is 
ontstaan tijdens gebruik voor amateurdoeleinden. Deze 
bepaling is niet van toepassing voor sieraden. 
 

4. Uitsluitingen 
Algemene uitsluitingen 
4.1. Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen: 
4.1.1. indien verzekerde een onware opgave doet en/of een 

verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval 
vervalt het recht op uitkering voor de gehele vordering, 
ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is 
gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is 
gegeven 

4.1.2. indien verzekerde nalatig is in het vervullen van enige 
krachtens deze verzekering op hem rustende 
verplichting  

4.1.3. (in)direct verband houdende met:  
- molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer 
en muiterij. De zes genoemde vormen van molest 
alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel 
van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 
2 november 1981 ter griffie van de 

Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is 
gedeponeerd 
- atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere 
kernreactie waarbij energie vrijkomt 
- in beslag nemen of verbeurdverklaren 

4.1.4. ontstaan of mogelijk geworden door opzet of grove 
schuld 

4.1.5. bij of tengevolge van het deelnemen aan of het plegen 
van een misdrijf, of een poging daartoe 

4.1.6. ontstaan of mogelijk geworden door gebruik door 
verzekerde van alcohol, bedwelmende, opwekkende of 
soortgelijke middelen.  

4.2. Geen uitkering wordt verleend indien verzekerde ter 
voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging:  

4.2.1. niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen 
4.2.2. bovendien onder de gegeven omstandigheden in 

redelijkheid betere maatregelen ter voorkoming van 
diefstal had kunnen treffen. 

4.3. In ieder geval wordt geen uitkering verleend in geval 
van diefstal van verzekerde zaken gedurende de tijd dat 
deze zijn achtergelaten in een vaar- of voertuig, 
waaronder mede begrepen een caravan, 
vouwkampeerwagen en bagage-aanhangwagen. 

4.4. Geen uitkering wordt verleend voor schade aan en 
verlies of diefstal van verzekerde zaken: 

4.4.1. door onvoldoende onderhoud, eigen gebrek, materiaal- 
of constructiefout 

4.4.2. door normale slijtage of enige geleidelijk inwerkende 
invloed 

4.4.3. door krassen, schrammen of deuken, tenzij daardoor 
doelmatig gebruik wordt belemmerd  

4.4.4. ontstaan tijdens bewerking, reiniging of reparatie. 
 

Bijzondere uitsluitingen sieraden 
4.5. Geen uitkering wordt verleend voor: 
4.5.1. schade en verlies of diefstal ontstaan tijdens onderpand 

of verhuur, alsmede gedurende de tijd dat anderen dan 
de bij de verzekeringnemer inwonende gezinsleden de 
sieraden in bruikleen hebben  

4.5.2. schade aan veren van een uurwerk, tenzij ook andere 
delen daarvan ten gevolge van dezelfde gebeurtenis 
zijn beschadigd. 
 

Bijzondere uitsluitingen audio-, video- en foto-apparatuur 
4.6. Geen uitkering wordt verleend voor schade: 
4.6.1. door lekkage van batterijen 
4.6.2. door overbelasting, kortsluiting, zelfverhitting, 

stroomlekken of het aansluiten op een verkeerd voltage  
4.6.3. uitsluitend ontstaan aan opnamebuizen, video- en 

geluidskoppen. 
 

Bijzondere uitsluitingen muziekinstrumenten met 
bijbehorende geluidsapparatuur 
4.7. Geen uitkering wordt verleend voor schade: 
4.7.1. uitsluitend ontstaan aan balgen, haren, snaren, rietjes 

of trommelvellen  
4.7.2. ontstaan tijdens vervoer, tenzij:  

- de muziekinstrumenten werden opgeborgen in een 
koffer, foedraal of etui  
- de geluidsapparatuur werd beschadigd tengevolge 
van een aan het vervoermiddel overkomen ongeval. 
 

5. Verplichtingen bij schade  
In aanvulling op het bepaalde in de Algemene 
Voorwaarden Pakketverzekering wordt het volgende 
bepaald:  
Verzekerde is verplicht: 



5.1. bij diefstal of verlies in hotel of appartement melding te 
doen aan de directie of beheerder daarvan en het 
schriftelijk bewijs hiervan aan de verzekeraar over te 
leggen  

5.2. bij vermissing of beschadiging tijdens transport met een 
openbaar vervoermiddel hiervan direct na ontdekking 
(óók indien na thuiskomst) aangifte te doen bij bevoegd 
personeel van het vervoerbedrijf. Van deze aangifte 
dient een vervoerdersverklaring te worden opgemaakt 
en aan de verzekeraar te worden overgelegd  

5.3. bij beschadiging de verzekeraar in staat te stellen de 
schade te onderzoeken, óók voordat reparatie of 
vervanging plaatsvindt  

5.4. zodra verloren of vermiste verzekerde zaken zijn 
teruggevonden, dit aan de verzekeraar te melden 

5.5. medewerking te verlenen bij verhaal op een derde, 
eventueel door overdracht van aanspraken. 
 

6. Schaderegeling 
6.1. De verzekeraar is belast met het (doen) regelen van 

schade, mede aan de hand van door verzekerde 
verstrekte gegevens en inlichtingen. 

6.2. De verzekeraar heeft het recht een uitkering op basis 
van totaal verlies slechts te verlenen tegen overdracht 
van het eigendomsrecht op de verloren gegane zaak of 
zaken met overgave van de hierop betrekking 
hebbende documenten, hulpzaken of wat dan ook. 

6.3. De verzekeraar heeft het recht eventuele restanten over 
te dragen aan een derde. 

6.4. lndien de verzekeraar de verloren gegane zaak of 
zaken met succes heeft opgeëist, heeft verzekerde het 
recht de eigendom hiervan terug te krijgen tegen 
terugbetaling van de terzake aan hem gedane uitkering. 

6.5. Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft 
verzekerde het recht om tegenover de deskundige van 
de verzekeraar een andere deskundige aan te wijzen, 
wiens kosten voor rekening van verzekerde zijn. 

6.6. Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen 
zullen dezen tezamen een derde deskundige 
benoemen, wiens schadevaststerling binnen de 
grenzen van de beide taxaties moet blijven en bindend 
zal zijn. Van zijn kosten dragen de verzekeraar en 
verzekerde elk de helft. 
 

7. Waardebepaling bij schade 
Basis voor de berekening van een uitkering is: 

7.1. voor sieraden: de in het taxatierapport/aankoopbewijs 
genoemde bedragen. Indien het taxatierapport/aan-
koopbewijs ouder is dan 36 maanden, is de dagwaarde 
tot ten hoogste het verzekerd bedrag de basis voor de 
berekening 

7.2. voor de in 1.2.3 omschreven geluidsapparatuur: de 
dagwaarde tot ten hoogste het verzekerd bedrag 

7.3. voor verzekerde zaken, niet zijnde sieraden, die bij 
aanvang van de verzekering ouder zijn dan 24 
maanden: de dagwaarde tot ten hoogste de verzekerde 
bedragen  

7.4. in alle andere gevallen: de nieuwwaarde tot ten hoogste 
de verzekerde bedragen. Indien de dagwaarde van de 
hieronder vallende verzekerde zaken minder dan 40% 
van de nieuwwaarde bedraagt, is de dagwaarde de 
basis voor de berekening. 
 

8. Uitkering 
8.1. De maximale uitkering is: 
8.1.1. bij totaal verlies: de volgens artikel 7 vastgestelde 

waarde minus de waarde van de restanten  
8.1.2. bij beschadiging: de herstelkosten tot maximaal het 

volgens het voorgaande lid uit te keren bedrag. 
8.2. Indien beschadigde of verloren gegane zaken in 

redelijkheid voor herstel vatbaar zijn of kunnen worden 
vervangen, heeft de verzekeraar het recht die zaken 
voor hear rekening te doen herstellen of vervangen. 

8.3. De verzekeraar heeft het recht schade in natura te 
vergoeden. 
 

9. Dubbele verzekering 
Indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak 
gemaakt zou kunnen worden op uitkering op grond van 
enige andere verzekering, al dan niet van oudere 
datum, of op grond van enige wet of andere 
voorziening, is deze verzekering pas in de laatste plaats 
geldig. Dan zal alleen die schade voor uitkering in 
aanmerking komen die het bedrag, waarop verzekerde 
elders aanspraak zou kunnen maken, te boven gaat. 
 

10. Objectswijziging 
Indien de verzekering van kracht wordt gemaakt voor 
andere verzekerde zaken zal de premie over de 
onverstreken termijn worden aangewend als premie 
voor deze zaken. 
 

11. Risicowijziging 
Indien de in het aanvraagformulier voor deze 
verzekering omschreven omstandigheden zodanig 
wijzigen dat redelijkerwijs van verzwaring van het risico 
gesproken kan worden, is verzekeringnemer verplicht 
de verzekeraar daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. 
 

12. Rechthebbende 
Recht op uitkering bestaat uitsluitend voor 
verzekeringnemer. Door het verlenen van uitkering aan 
verzekeringnemer is de verzekeraar ook jegens de 
overige verzekerden gekwiteerd. 
 

13. Vervaltermijn recht op uitkering 
13.1. Heeft de verzekeraar ten aanzien van een vordering 

een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, 
dan vervalt ieder recht jegens de verzekeraar ter zake 
van het desbetreffende schadegeval na verloop van 6 
maanden. Deze termijn gaat in op de dag waarop de 
verzekeraar dit bericht verstuurde, tenzij verzekerde 
binnen deze termijn schriftelijk heeft gereageerd. 

13.2. In ieder geval vervalt ieder recht jegens de verzekeraar 
terzake van het desbetreffende schadegeval, indien de 
verzekeraar niet in rechte is betrokken binnen 12 
maanden, welke termijn ingaat op de dag waarop de 
verzekeraar een bericht als onder lid 1 bedoeld 
verstuurde. 


