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aan  de koel- of vriesinrichting,
voor bereddingskosten.
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als gevolg van een defect
achtereenvol-

gende uren of  

stroom-
levering voor langer dan zes  

als gevolg van het uitvallen van
elektrische stroom of storing in de  

levens-
middelen, 

bederven  van in
koelkast of diepvriezer opgeborgen  

her 

als huurder en niet
krachtens een andere verzekering voor
vergoeding in aanmerking komen,

schade bestaande uit  

leiding-
en, installaties en sanitaire voorzieningen
mits deze kosten ten laste komen van
verzekeringnemer 

- gemaakt voor het herstel van de  

muren,  vloeren
en andere onderdelen van het gebouw

aan 
verband  houdende

breek- en herstelwerk  

- gemaakt ter opsporing van het defect en
van het daarmee 

ge-
noemd bij artikel 1.8:

zoals  

2.500,- per gebeurtenis.
Zonder maximum voor:
kosten, in geval van waterschade  

8 
polis  gedekte gebeurtenis tot ten

hoogste 

als gevolg van een
op deze 

omschre-
ven schaden en kosten)  

inkoms-
ten (met uitzondering van elders  

geleden  schade in
de vorm van uitgaven, of gededde  

tenis,
door verzekeringnemer  

gebeur-
noodzakelijk

is naar aanleiding van een gedekte  
verblijf  

verblqf  in een hotel, pension of
elders, voor zover dat  
aan  een 

normale  uitqaven voor
huisvesting en levensonderhoud verbonden

ge-
redde zaken nadat het op het risicoadres

d extra kosten boven  

daar-
buiten is de dekking beperkt tot schade
door brand, blikseminslag, ontploffing en
luchtvaartuigen;
tot ten hoogste 10% van het verzekerde

beurag voor:
a opruimingskosten,
b kosten van vervoer en opslag van de  

zich bevinden in het op
het risicoadres aanwezige gebouw;  

ztjn beroep. Deze dekking geldt
indien deze zaken  

aan verzekeringnemer in eigendom
toebehorende gereedschappen, materialen
en kleding bestemd voor de uitoefening
van van 

wezig in het op het risicoadres aanwezige
gebouw,
schade 

aan-bedrijf  van verzekeringnemer en mits  
alles voor zover niet dienende tot beroep of

motorrgtuigen,
caravans, aanhangwagens en vaartuigen

onder-
delen en accessoires van 

losse 
aanhangwa-

gens en vaartuigen, alsmede  
aan of tenietgaan van  

fpersing
en beroving, gepaard gaande met geweld
of met bedreiging met geweld,

b schade  

echter  uitsluitend tegen a 

ztjn geld
en waardepapieren tot dezelfde maxima
verzekerd, 

doch  binnen Nederland,  
Buiten  het op het risicoadres aanwezige
gebouw, 

zijn gezinsleden.
bij

verzekeringnemer enlof  
aan  of onder berusting  

cheques,  girobetaalkaarten e.d., aanwezig in
het op het risicoadres aanwezige gebouw,
toebehorende 

blancopieren, waaronder niet te verstaan  
waardepa-

recht  op vergoeding uit anderen
hoofde bestaat,a het verloren gaan van geld en  

- het gebouw
en geen 

- het gedeelte van  
huur-

der is van  

echter
slechts voor zover verzekeringnemer  

aanwezi-
ge gebouw tengevolge van diefstal,  

aan  het op het risicoadres 

gebeurte-
nis voor:

aanwezige gebouw getroffen is door een
gedekte gebeurtenis,

C schade 

1.250,-  per  e maximaal  bedrag  maar  

a/s  volgt:
1 tot ten hoogste 10% van het verzekerde

gebeurtenissen,  1 genoemde  
arti-

kel 

recht op vergoeding van
schaden en/of kosten ten gevolge van in  

bedrag  

ztjn begrepen.

De verzekering geeft boven het voor inboedel
verzekerde 

in-
boedel te 

bedrag voor ver-
zekerd, wordt dit geacht tevens onder deze

verzekering en het verzekerde  afzonderltik  is Tenzij  het huurdersbelang  Huurdembelang

3

Extra vergoedingen

gebeurtenis

aan  de spiegels zelf wordt eveneens
vergoed;
13 Elke andere plotselinge en onverwachte

wand-
spiegels

Schade 

aanra-
king met een brandend, gloeiend of heet
voorwerp;
12 Scherven van brekende ruiten en 

als gevolg van hitte-uitstraling door of  
smelten

lo-
kaalverwarmingsinstallatie;
10 Aanrijding en aanvaring

11 Schroeien, zengen en 

3.500,-  per gebeurtenis;

9 Rook en roet
indien plotseling uitgestoten door een op de
schoorsteen van het gebouw aangesloten  

8 
daar-van  vergoed tot een

maximum van  

bedrag  is verzekerd wordt
schade door diefstal  

afzonderlrjk  
ltjfsieraden  op deze verzekering

geen 

dek-
king uitsluitend na buitenbraak.
lndien voor  

luk gedeelte van het gebouw geldt deze  
toeganke-zich  bevindt in een voor derden  

wederrechtehjk  het
gebouw is binnengedrongen; voor inboedel
die 

toegang  tot
het gebouw heeft verschaft en vandalisme,
gepleegd door iemand die  

zich  
daartoe

onverschillig hoe de dader  

Luchtvaartuigen
7 Diefstal of poging  

waterbed-
den;

5 Storm
6 

hydrocultures  en -, 
- inclusief schade daaraan en de

de verzekerde zaken;
inhoud ervan  

bederf  of
voortspruitende uit de aard en de natuur van

aquaria 
riolen

ontstaan door eigen gebrek en  

put-
ten en 

cen-
trale verwarmingsinstallaties en uit daarop
aangesloten leidingen
installaties en sanitaire voorzieningen,  

aan-
en afvoerbuizen van waterleidingen en  

_

binnen of buiten hetgebouw gelegen  

onvoor-
zien gestroomd of overgelopen uit:

springen  door bevriezing  feet  of van 
de-als gevolg van een plotseling opgetreden  

Biikseminslag
3 Ontploffing
4 Schade ten gevolge van brand en ontplof-

fing

8 Water en stoom

1 Brand
2 

her risicoadres aanwezige gebouw door:

aan en het
tenietgaan van de inboedel aanwezig in het
op 

Omvang van de dekking  De verzekering dekt de schade  



pende  verzekeringen dekking bieden.
lo-

slijtage.

verminderd, voor zover er meerdere elders  

a/s gevolg van een in
artikel 1 sub 13 vermelde gebeurtenis;
12 door 

aan  levende have  

1 sub 13 vermelde
gebeurtenis;
11 

als
gevolg van een in artikel  

bijvoorbeeld  foto- en videoapparatuur  
lenzen

van 
aan  aan  brillen en contactlenzen en  

schram-
men of deuken;
10 

handelen  of herstel;
9 die uitsluitend bestaat uit krassen,  

be-dragen,  
verband  met

het gebruik, reinigen, bewerken,  
trjdens  en in 

ver-
melde gebeurtenis  

als gevolg van een in artikel 1 sub 13  

ramen,  deuren, luiken of
gebroken ruiten;
8 

bedrag.

ren, of slecht onderhoud of constructiefouten
van het gebouw;

7 veroorzaakt door neerslag, binnengekomen
door openstaande  

luchtvaartuigen.  De maximum
vergoeding bedraagt 10% van het verzekerde

Neder-
land, maar elders in Europa bevindt, tegen
schade tengevolge van brand, blikseminslag,
ontploffing en  

hoog-
ste drie maanden achtereen) niet in  

ttjdeltjk  (gedurende ten  zich  
in-

boedel, die  

aan de verpakkingsmiddelen is
voora fgegaan.

7 De verzekering is ook van kracht voor  

aantoonba-
re braak 

aan de diefstal  

ge-
noemde verpakkingsmiddelen is eveneens
gedekt, indien  

gedeeltelijke  inhoud van de  
gehe-

le of  

lossen
diefstal van koffers of kisten waarin de
inboedel is verpakt diefstal van de  

bij het laden of  

hijstouw
het onklaar raken van enig hulpmiddel,
dat gebruikt werd  

hijsmiddelen  of het
losraken uit het  

verkomen
het onklaar raken van  

teniet-
gaan van de inboedel tengevolge van:

een onaeval dat het middel van vervoer
is 0 

aan  of 

scha-
de door brand, ontploffing, blikseminslag en
luchtvaartuigen. Bovendien bestaat in dit
geval dekking voor schade  

trjdens  verhuizing en vervoer naar of van
een herstel- of bewaarplaats, tegen  

250,- per gebeurtenis,
e 

6 

aan de auto daaraan
is voorafgegaan. De maximum vergoeding
bedraagt 

deugdelijk  afgesloten auto, tegen
schade door diefstal, indien aantoonbare
braak van buitenaf  

bedrag,
d in een 

maximaal  10% van
het verzekerde 

beroving  en afpersing.
De vergoeding bedraagt  

bliksemin-
slag, ontploffing en luchtvaartuigen alsmede
tegen gewelddadige  

veer
en vaartuigen en caravans alleen tegen
schade tengevolge van brand,  

tenten,  in strand- en tuinhuisjes, in  
zoals  in de open lucht,

in 
op andere plaatsen,  

lisme de dekking alleen geldt na buiten-
braak,

vanda-

worden

C

dien verstande dat voor diefstal en  

ver-
houding van de verzekerde sommen  

ringen
Voor de in deze voorwaarden genoemde
maximum bedragen geldt dat deze naar  

vemeke-

mu-

6
Elders lopende 

organis-
men;
6 tengevolge van vochtdoorlating van  

schimmels,
bacterien, virussen en andere micro  

zrjn of onder
hun toezicht staan;
4 veroorzaakt door grondwater;
5 veroorzaakt door ongedierte,  

gasten,
door dieren die hun eigendom  

kinde-
ren, huisgenoten, personeel, genode  

echtgeno(olt(en),  zich  hebben, hun  
on-

der 
personen  die verzekerde zaken 

gebeurtenis,  veroorzaakt door de
verzekerde, 

ver-
melde 

1 sub 13  als gevolg van een in artikel  
als zodanig;

3 

over-
heidsorgaan handelend  

veroorzaakt  door of op last van enig  

bederf,  of
voortspruitende uit de aard en de natuur van
de verzekerde zaken, voor zover niet ontstaan
ten gevolge van brand en ontploffing;
2 

1 ontstaan door eigen gebrek en  
Uitsluitingen  en andere
regelingen

Van de verzekering is uitgesloten schade:

1
tot en met 12 genoemde gebeurtenissen,
neerslag, die onvoorzien het gebouw is
binnengedrongen en luchtvaartuigen, met

5

tuinhuisjes,  tegen de in artikel 1 sub  
behalve  in strand- en

alle gedekte gebeurtenissen,
b in andere gebouwen,  

als-
mede in bankkluizen of banksafeloketten,
tegen 

be-
vindt:
a in een permanent bewoonde woning,  

we/ binnen Nederland  

hoog-
ste drie maanden achtereen) niet op het
risicoadres, maar  

tijdeltjk  (gedurende ten  zich  
in-

boedel die  

11,  van tot inboedel behorende kleding.
6 De verzekering is ook van kracht voor  

1
sub 

zoals  genoemd in artikel  smelten,  
zeng-

en en  

scha-
de voor rekening van verzekeringnemer is.
5 Binnen geheel Nederland is de verzekering
van kracht voor schade door schroeien,  

aanrtjding  of aanvaring voor zover deze  

be-
planting en bestrating ten gevolge van brand,
blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen en

op het risicoadres
aanwezige gebouw behorende tuinaanleg,  

bij het aan 
bedrag

voor schade  

bedrag
geeft de verzekering recht op vergoeding tot
ten hoogste 10% van het verzekerde  

balkon van het
gebouw.
4 Boven het voor inboedel verzekerde  

erf of een  tuin, op het  

tuin-
meubelen, tuinverlichting, tuingereedschappen
en vlaggestokken, aanwezig op het risicoadres
in de  

1 genoemde gebeurtenissen.
3 De verzekering geeft recht op vergoeding
van schade door diefstal en vandalisme van
tot de inboedel behorende: wasgoed,  

alle
in artikel  

ringen,  antennes en buitenlantaarns bestaat
dekking voor schade en tenietgaan door  

zonwe-aan  het gebouw bevestigde  
beroving  en afpersing.

2 Voor  

luchtvaar-
tuigen, gewelddadige  

in-

ge gebouw
boedel die buitenshuis op het risicoadres
aanwezig is voor schade ten gevolge van
brand, blikseminslag, ontploffing,  

1 De verzekering is ook van kracht voor  
aanwezi-

4

Dekking buiten het op
het riscoadres 
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aan- of
verbouw, of leegstand.

297 

tijdens  aan  ruiten, gebroken  

wor-
den geplaa tst.
3 Geen vergoeding wordt gegeven voor
schade 

be-
grepen ruit niet direct een nieuwe kan  

goed
afgesloten auto.

het treffen van noodvoorzieningen, indien na
het breken van een onder deze dekking 

aan  een 

225,- per gebeurtenis;
dit eigen risico is niet van toepassing voor
schade door diefstal na braak  

6 
zrjnde  maxima,

een eigen risico van  

500,-  per gebeurtenis.
3 Voor elke schade door diefstal geldt, na
toepassing van de van kracht  

e 

blanco  cheques,
girobetaalkaarten e.d., geldt een maximum
vergoeding van  

breuk  van de tot
het woonhuis behorende ruiten van glas of
kunststof.
2 De dekking omvat tevens de kosten voor

waaronder niet te verstaan 

recht op vergoeding
van schade bestaande uit  
1 De verzekering geeft  

blvkens  het polisblad GLAS is
meeverzekerd.

toe-
passing indien  

bepaling  is uitsluitend van  

3.500,- per gebeurtenis.
2 Voor diefstal van geld en waardepapieren,

8
Glasschade De volgende  

8 

bedrag  is verzekerd,
wordt schade door diefstal vergoed tot een
maximum van  

afzonderlijk  
computerappa-

ratuur geen  
1 lndien voor audiovisuele- en  

zijn.
Bijtondere  voorwaarden inboedelverzekering
van toepassing 

bltjkt  dat de
toe-

passing indien uit het polisblad  
bepaling  is uitsluitend van  Bijzondere  voorwaarden

inboedelverzekering
De volgende  

7


