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zoals  in de open 

bui-
tenbraak
op andere plaatsen  

diefstal  en
vandalisme de dekking alleen geldt na  

dien verstande dat voor  
gebeurtenis-

sen met  
gedekte  al/e tuinhuisjes,  tegen  

behalve  in strand- en
gebeurrenissen

in andere gebouwen,  
gedekte  alle 

als-
mede in bankkluizen of banksafeloketten.

tegen 

- in een permanent bewoonde woning,  

be-
vindt:

achtereen)  niet op het
risicoadres, maar wel binnen Nederland  
hoogste  drie maanden  

tijdel(ik  (gedurende tenzich wezig inboedel. boedel die 
in-1 De verzekering is ook van kracht voor  aan- aldam  Dakking  voor  

blikseminslag,  ontploffing en
luchtvaartuigen.

buitenlantaarns  bestaat
slechts dekking voor schade en tenietgaan
door brand,  

antennes  en 
zonwerin-

gen, 
aan het gebouw bevestigde  

goed
afgesloten auto.

2 Voor  

aan een 
dit eigen risico is niet van toepassing voor
schade door diefstal na braak  

225,- per gebeurtenis;e risico van 
zonde  maxima,

een eigen  

geldt,  na
toepassing van de van kracht  

diefstal  
500,- per gebeurtenis.

3 Voor elke schade door  
e 

geldt een maximum
vergoeding van  
girobetaalkaarten  e.d., 

cheques,blanco  te verstaan  
diefstal  van geld en waardepapieren,

waaronder niet  

z0n  begrepen.

A

2 Voor 

in-
boedel te 

bedrag  voor 
tevens  onder deze

verzekering en het verzekerde  
dit geacht wordt 

verze-
kerd, 

afzonderliik  is Tenzij  huurdersbelang  
ringen en antennes

1 zonwe-Huurdersbelaw,  

ge-
beurtenis.

3

3.500,- per  e goed  tot een maximum van  
ver-

bedrag
is verzekerd, wordt schade door diefstal  

afzonderluk  
computerappa-

ratuur op deze polis geen  
1 lndien voor audiovisuele- en  

Bozondere  voorwaarden inboedelverzekering
van toepassing zijn.

blijM dat deuit het polisblad 
toe-

passing indien 
uitsluitend  van bepaling  is 

inboedeiverzekering
De volgende  voowaardenBiizondere  

manifestaties.
geweld-verstaan  incidentele  wordt 

Relleties en opstootjes
waaronder 

kaalverwarmingsinstaI/atie;
13 Aanrijding en aanvaring
14 Omvallen  van kranen en heistellingen
15 

lo-
uitgestoten  door een op de

schoorsteen van het gebouw aangesloten  
plotseling  

12  Rook en roet
indien 

schoorsreen;
ton aangesloten op eeninstallaties  

mits
deze 
stookte  lokaalverwarmingsinstallaties,  

ge-met olie 
vaste

leidingen, reservoirs of tanks van  
uit stroomt  

vullen  of
overschenken, onvoorzien  

bij het  anders  dan  
11  Olie
die, 

ge-
bouw is binnengedrongen;
zen,  sanitaire en andere installaties het  

afvoerbui-
rioolwater  of

door grondwater, ook indien dit via  
oorzaakt  door terugstromend  

ver-

als huurder en niet krachtens
een andere verzekering voor vergoeding in
aanmerking komen.
Van deze dekking is uitgesloten schade 

verze-
keringnemer 

la&e  komen van  kosten  ten mits  deze  

installa-
ties en sanitaire voorzieningen,

- kosten van herstel van leidingen,  

aan  muren, vloeren
en andere onderdelen van het gebouw

verband  houdende
breek- en herstelwerk  

gemaakt  ter opsporing van het de-
fect en van het daarmee 

kosten  - 
tevens  vergoeding van:

- aquaria.
De dekking voor waterschade tengevolge van
bevriezing omvat  

sanitaire
voorzieningen

installaties  en sloten  leidingen,  
aange-

ver-
warmingsinstallaties en uit daarop  

centrale  
afvoer-

buizen van waterleidingen en  
aan- en - binnen het gebouw gelegen  

gestroomd  of overgelopen uit:
onvoor-

zien 
springen  door bevriezing  

plotseling  opgetreden de-
fect of van  

als gevolg van vochtdoorlating van
muren.

10 Water en stoom
als gevolg van een 

- schade  
- schade door riool- of grondwater

binnenge-
drongen

openbare  weg is  
- schade door neerslag die via de begane

grond of de  

ramen,  deuren, luiken of
gebroken ruiten

- schade door neerslag binnengedrongen
door openstaande  

zijn:terwQl voorts niet gedekt  

slecht onderhoud van

2

het gebouw,  

ontstaan  van de schade
niet het gevolg is van  

zover het 
afvoerpijpen  daarvan. Deze dekking

geldt voor  

boven-
grondse 

als gevolg van overlopen of
lekkage van daken en dakgoten of  

binnen-
gedrongen 

vensters  is 
Neerslag

die via daken, balkons of  

voorafge-
gaan;
9 

aan het vandalisme buitenbraak is  
a/sgeldt deze dekking alleen  bijgebouwen  

gedeelte  van het gebouw of in bergingen
of 

toeganke-
lijk 

zich  bevindt in een voor derden  

wederrechtelijk  het
gebouw is binnengedrongen; voor inboedel
die 

voor-
waarden inboedelverzekering naar verhouding
van de verzekerde bedragen verminderd;
8 Vandalisme
gepleegd door iemand die  

Bijzondere  
worden  de hierboven genoemde bedragen en
de bedragen genoemd in de  

lopen
3.500,-  per gebeurtenis. lndien er

meerdere verzekeringen op de inboedel  
B 

daarvan  vergoed tot een maxi-
mum van  

diefstal  
bedrag  is verzekerd wordt schade

door 
afzonderllj’k  

lgfsieraden  op deze polis geen
“buitenbraak”.

lndien voor  

uirsluitend
na 

geldt deze dekking  bijgebouwen  
gedeelte  van het gebouw of in bergingen of
in 

zich bevindt in een voor derden toegankelijk
verschaft.  Voor inboedel dieheeft  

toegang  tot
het gebouw  

zich 

zich niet
binnenshuis bevinden;
6 luchtvaartuigen
7 Diefstal of poging daartoe
onverschillig hoe de dader  

aan  roerende zaken, die 
uitgesloten  vergoeding

van schade  

als gevolg
van beschadiging van het gebouw door
storm.
Van deze dekking is 

aan de inboedel door neerslag,  
scha-

de 

natuur  van
de verzekerde zaken.
5 Storm
Onder deze dekking is ook begrepen de 

uit de aard en de  voortspruitende  
ontstaan  door eigen gebrek en bederf of

ontplof-
fing
Schade ten gevolge van brand en  

aanwezi-
ge inboedel door:
1 Brand
2 Blikseminslag
3 Ontploffing
4 

aan  en het
tenietgaan van de op het risicoadres  
Deze verzekering dekt de schade  

1

Omvang van de dekking  



in-
houd ervan - en hydrocultures.

De dekking voor waterschade omvat tevens
vergoeding van:

- inclusief schade daaraan en de  - aquaria  
riolenputten  en 

sani-
taire voorzieningen,  

uit daarop
aangesloten leidingen, installaties en  

cen-
trale verwarmingsinstallaties en  

aan-
en afvoerbuizen van waterleidingen en  

- binnen of buiten  het gebouw gelegen  
uit:

onvoor-
zien gestroomd of overgelopen 

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

muren;
5 Water en stoom

als gevolg van vochtdoorlating van- schade  
- schade door grondwater

ramen,  deuren, luiken of
gebroken ruiten

- schade door neerslag binnengedrongen
door openstaande  

staan  van de schade niet het gevolg is van
slecht onderhoud van het gebouw, terwijl
voorts niet is gedekt:

ont-
binnengedron-

gen. Deze dekking geldt voor rover het  

Neerslag
die onvoorzien het gebouw is  

bijgebouw;
4 

zich bevindt
in een 

balkon  van
het gebouw;
3 Diefstal
van de verzekerde inboedel die 

erf of een tuin,  op het 
aanwe-

zig in de  

aanra-
king met een brandend, gloeiend of heet
voorwerp;
2 Diefstal en vandalisme
van tot de inboedel behorende wasgoed,
tuinmeubelen, tuinverlichting, buitenlantaarns,
tuingereedschappen en vlaggestokken, 

als gevolg van hitte-uitstraling door of 
SmeltenSchroeien, rengen en  

aan  en tenietgaan van de op het
risicoadres aanwezige inboedel door:
1 

deze verzekering bovendien
voor schade  

inboe-
lndien op het polisblad staat vermeld dat de

dels
inboedel tegen EXTRA UITGEBREIDE GEVAREN
is gedekt, geldt  

rendekking  voor 
geva-

1.250,-  per gebeurtenis.

Extra uitgebreide 

6 
maximaalgem de vergoeding bedraagt  

luchtvaanui-blikseminslag,  ontploffing en  

coadres  aanwezige gebouw; daarbuiten is
de dekking beperkt tot schade door brand,

risi-op het rich bevinden in het  
zun beroep. Deze dekking geldt indien

deze zaken  

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

- schade 
2.500,-  per gebeurtenis& 

polis  gedekte gebeurtenis tot ten
hoogste tot  

omschre-
ven schaden en kosten) als gevolg van een
op deze 

inkom-
sten (met uitzondering van elders  

gederfde  
geleden  schade in

de vorm van uitgaven, of  
- door verzekeringnemer  

tenis
gebeur-

noodzakelijk
is naar aanleiding van een gedekte  

verblrjf  
verb&f  in een hotel, pension of

elders, voor zover dat  
aan  een 

normale  uitgaven voor
huisvesting en levensonderhoud verbonden

- extra kosten boven  
1.250,-  per gebeurtenis6 

maximaal
ge-

bouw; de vergoeding bedraagt  

aanwe-
zig in het op het risicoadres aanwezige  
dnjf van verzekeringnemer en mits  

be-
alles

voor zover niet dienende tot beroep of  

motorrijtuigen,  cara-
vans, aanhangwagens en vaartuigen  

onderde-
len en accessoires van 

aanhangwa-
gens en vaartuigen, alsmede losse  

aan of tenietgaan van  - schade  

ving, gepaard gaande met geweld of met
bedreiging met geweld

bero-echter  uitsluitend tegen afpersing en  

pieren  tot dezelfde maxima verzekerd,

6

waardepa-zrjn geld en 

1.250,-  per
gebeurtenis; buiten het op het risicoadres
aanwezige gebouw  

6 maximaal  
ztjn gezinsleden; deze

vergoeding bedraagt  

bij
verzekeringnemer of  

aan  of onder berusting  

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

blancopieren, waaronder niet te verstaan  
waardepa-- het verloren gaan van geld en  

hoof-
de bestaat

recht op vergoeding uit anderen  
- het gebouw en

geen 
- het gedeelte van  

slechts  voorzover verzekeringnemer huurder
is van 

echter
aanwezi-

ge gebouw tengevolge van diefstal,  
aan  het op het risicoadres  - schade  

gebeurfenis
ge-

dekte 

aan-
wezige gebouw getroffen is door een  

gered-
de zaken nadat het op het risicoadres  

- kosten van vervoer en opslag van de  
- opruimingskosten

verzekering-
nemer is

aanrijding  of aanvaring voorzover
deze schade voor rekening van  

luchtvaar-
tuigen en 

bij het op het risicoadres
aanwezige gebouw behorende tuinaanleg,
beplanting en bestrating tengevolge van
brand, blikseminslag, ontploffing,  

aan de - schade 
bedrag voor:

vergoe-
ding zonder maximum voor bereddingskosten
en tot ten hoogste 10% van het verzekerde

recht op 
be-

drag geeft de verzekering bedrag
Boven het voor de inboedel verzekerde  

28k8rd8 
bet  ver-boven  Dekking  

bedrag.
bedraagr  10% van het

verzekerde 

ontploffing  en luchtvaartuigen. De
maximum vergoeding  

bliksemin-
slag, 

te-
gen schade tengevolge van brand,  

hoog-
ste drie maanden achtereen) niet in
Nederland, maar elders in Europa bevindt,  

todelrjk  (gedurende ten  zich  
in-

boedel, die  
is ook van kracht voor  

aan
de verpakkingsmiddelen is voorafgegaan.

2 De verzekering  

aan  de diefstal aantoonbare braak  
in-

dien 

ver-
pakkingsmiddelen is eveneens gedekt,  
gedeeltelijke  inhoud van de genoemde  

in-
boedel is verpakt: diefstal van de gehele of

kisten waarin de  koffers  of - diefstal van  
lossenbij het laden of  

- het onklaar raken van enig hulpmiddel, dat
gebruikt werd  

hrjstouw
hijsmiddelen  of het

losraken uit het  
- het onklaar raken van  

tenge-
volge van:

- een ongeval dat het middel van vervoer is
overkomen

aan  of tenietgaan van de inboedel  
scha-

de 

dek-
king voor brand, blikseminslag, ontploffing en
luchtvaartuigen, bovendien dekking voor  

herstel-  of bewaarplaats bestaat er naast  
Trjdens  verhuizing en vervoer naar of van een

250,-  per gebeurtenis.6 
be-

draagt 

aan  de auto daaraan is
voorafgegaan. De maximum vergoeding  

delijk  afgesloten auto bevindt eveneens
verzekerd voor schade door diefstal, indien
aantoonbare braak  

deug-zich in een 
ge-

beurtenissen is inboedel die  

bedrag.
Naast de in het vorig artikel genoemde  

maximaal
10% van het verzekerde 

afper-
sing. De vergoeding bedraagt  

beroving  en 
alsme-

de tegen gewelddadige  
ontploffng  en luchtvaartuigen  inslag,  

bliksem-

voer-
en vaartuigen en caravans alleen tegen
schade tengevolge van brand,  

tenten, in strand- en tuinhuisjes, in  

5

in 
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aan- of verbouw, of
leegstand.

trjdens 
rui-

ten, gebroken  
aan  schade  

ver-
goeding wordt gegeven voor  

worden geplaatst. Geen  

nood-

voorzieningen, indien na het breken van een
onder deze dekking begrepen ruit niet direct
een nieuwe kan  

te-
vens de kosten voor het treffen van 

schade  bestaande uit breuk
van de tot het woonhuis behorende ruiten
van glas of kunststof. De dekking omvat  

GLAS  is
meeverzekerd. De verzekering geeft recht op
vergoeding van  

toe-
passing indien blijkens het polisblad  

bepaling  is uitsluitend van  

aanrijding,  omvallen van bomen,
kranen en heistellingen.

Glasschade De volgende  

schade
door storm,  

bo-
vendien recht op vergoeding voor  

zonwerin-
gen, antennes en buitenlantaarns bestaat  

aan het gebouw bevestigde  
aan  de koel- of vriesinrichting.
9 Voor  

als gevolg van een defect
achtereen-

volgende uren of  

stroom  of storing in de
stroomlevering voor langer dan zes  

uitvallen
van elektrische  

als gevolg van het  
le-

vensmiddelen, 

schade  bestaande uit het bederven
van in koelkast of diepvriezer opgeborgen  

vergoe-
ding voor  

be-
drag geeft de verzekering recht op  

bOm8n
8 Boven het voor de inboedel verzekerde  

ChVahn van  

,*

7 

Sc3c;fkdaan  de spiegels zelf wordt eveneens

wand-
spiegels
Scherven  van brekende ruiten en  

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

7

6 

verze-
keringnemer 

laste  komen van mits deze kosten ten  
vriezing,

be-springen  door 
wa-

terschade tengevolge van  
bij 

in-
stallaties en sanitaire voorzieningen  

- de kosten van herstel van de leidingen,  

aan  muren, vloeren
en andere onderdelen van het gebouw

verband  houdende
breek- en herstelwerk  

- kosten gemaakt ter opsporing van het de-
fect en van het daarmee 


