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Art. 1

Begripsomschrijvingen
In deze bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:
Verzekerde
u als eigenaar van de verzekerde voorwerpen of indien u
deze als houder onder u heeft;
uw echtgeno(o)t(e) of degene met wie u duurzaam samenwoont;
uw inwonende, ongehuwde kinderen.
Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering door veroudering of slijtage.
Nieuwwaarde
Het bedrag nodig voor het verkrijgen van nieuwe zaken van
dezelfde soort en kwaliteit.
Taxatiewaarde
De waarde die op grond van taxatie door een beëdigd
taxateur aan een voorwerp wordt toegekend en die in een
taxatierapport is vastgelegd.
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Art. 2

Wat is verzekerd?
De in de polis omschreven kostbare zaken zijn verzekerd
tegen materiële schade, veroorzaakt door:
- diefstal;
- verlies;
- vermissing;
- vernietiging of beschadiging, onverschillig hoe ontstaan.

Art. 3

Verzekeringsgebied
De verzekerde zaken zijn gedekt waar ook ter wereld, tenzij
uit het polisblad anders blijkt.
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Uitsluitingen en terrorismebeperking
Uitsluitingen
Van deze verzekering is uitgesloten:
Opzet en roekeloosheid
Schade die veroorzaakt is met opzet of door roekeloosheid
van een verzekerde of iemand die belang heeft bij de
uitkering;
Molest
1. Schade, veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij.
2. Wij dienen te bewijzen dat de schade direct veroorzaakt is of
ontstaan is uit één van de onder lid 1 genoemde oorzaken.
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Noot: 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 ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is
gedeponeerd.
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Militaire explosieven
Schade door vernieling en de gevolgen van vernieling,
veroorzaakt door de ontploffing van ontploffingsmiddelen en
licht ontplofbare stoffen, gebruikt door, bestemd voor of
achtergelaten door enige gewapende macht, ook al mocht
de ontploffing zijn ontstaan door een gedekte gebeurtenis.
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KOSTBAARHEDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN
KOSTBAARHEDENVERZEKERING

Atoomkernreacties
1. Schade door atoomkernreacties, waaronder te verstaan
iedere kernreactie, waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie,
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
2. De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet met
betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn
om gebruikt te worden voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radioactieve stoffen door het desbetreffend Ministerie moet
zijn afgegeven.
3. Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden
schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht.
4. Onder “wet” te verstaan: de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225) zijnde de bijzondere
wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied
van de kernenergie.
5. Onder “kerninstallatie” te verstaan: een kerninstallatie in de
zin van de bedoelde wet.
Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij
gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar verzekerde zaken zich bevinden, de gevolgen van aardbeving of
vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de
verzekeringnemer bewijst dat de schade niet aan één van de
genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven.
Onvoldoende zorg
Van onvoldoende zorg kan onder meer worden gesproken
wanneer in geval van diefstal, verlies of beschadiging van de
verzekerde zaken niet de normale voorzichtigheid is
betracht. Van normale voorzichtigheid kan onder meer niet
worden gesproken wanneer de verzekerde zaken buitenshuis, bijvoorbeeld op het strand of op een terras onbeheerd
worden achtergelaten.
Indien de verzekerde zaken onbeheerd worden achtergelaten in een vervoermiddel, dienen ze buiten het zicht,
bijvoorbeeld in de kofferruimte, te worden opgeborgen en
dient het vervoermiddel deugdelijk te worden afgesloten.
Tussen 22.00 en 08.00 uur dienen verzekerde voorwerpen
nooit onbeheerd te worden achtergelaten in een vervoermiddel, tenzij het vervoermiddel is gestald in een deugdelijk
afgesloten ruimte.
Normaal gebruik, reiniging, reparatie e.d.
Schade ontstaan als gevolg van normaal gebruik, door
bewerking, reiniging (waaronder niet wordt verstaan het
verwijderen van stof met een droge doek), restauratie of
reparatie van de verzekerde voorwerpen.
Geleidelijk werkende invloeden
Schade ontstaan door geleidelijk werkende invloeden,
slijtage, ongedierte of schimmel, dan wel schade die
voortkomt uit eigen gebrek, eigen bederf of de aard en de
natuur van het voorwerp.
In beslagneming
Schade ontstaan door of tijdens in beslagneming, verbeurdverklaring of gebruik door enige overheid.
Pand, huur, consignatie
Schade ontstaan gedurende de tijd dat de verzekerde zaken
in pand, huur of consignatie zijn gegeven, tenzij anders met
ons is overeengekomen.
Elektrische instrumenten en apparaten
Schade die – met betrekking tot elektrische (muziek)instrumenten en apparatuur – het gevolg is van overbelasting, te hoge
netspanning, kortsluiting, zelfverhitting, stroomlekken of zelfverwarming dan wel is ontstaan uitsluitend aan lampen of buizen.
Snaren, rietjes e.d.
Schade die – met betrekking tot muziekinstrumenten –
uitsluitend betrekking heeft op haren, snaren, rietjes,
trommelvellen en stokken.
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Uurwerken
Schade aan glas of veren van een uurwerk, alsmede schade
door stroom- of batterijlekken, tenzij de schade tegelijk is
ontstaan met een ander gedekt evenement.
Terrorismebeperking
Voor schade als gevolg van terrorisme en/of preventieve
maatregelen en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, te
noemen het “terrorismerisico” is de schadevergoeding
/dekking beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het
Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

C
De afwikkeling van een schademelding op grond van het
terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol
afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
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Noot: het clausuleblad terrorismedekking en het bijbehorende protocol van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. zijn op 12 juni
2003 gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder
nummer 78/2003 respectievelijk onder nummer 79/2003.
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Vaststelling van het verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag wordt vastgesteld op basis van uw
aangifte, waarbij geldt:
- voor nieuw aangeschafte voorwerpen: de aankoopprijs;
- voor andere voorwerpen: de getaxeerde waarde.
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Aanvullende verplichtingen bij schade
Aangifte bij politie
In artikel 2 van de algemene voorwaarden staan bepalingen
over wat u moet doen bij schade. Daarnaast bent u verplicht
bij schade veroorzaakt door derden (inbraak, poging tot
inbraak, vandalisme, diefstal, poging tot diefstal, beroving of
afpersing) onmiddellijk aangifte te doen bij de politie.
Terugvinden ontvreemde zaken
U hebt bij diefstal, inbraak, gewelddadige beroving en
afpersing slechts recht op vergoeding wegens verlies van
zaken indien de zaken - nadat u ons de gebeurtenis gemeld
hebt - niet binnen 30 dagen worden teruggevonden en
slechts nadat u uw eigendomsrechten daarop schriftelijk aan
ons hebt overgedragen. Als de zaken binnen 30 dagen
worden teruggevonden, bent u gehouden deze terug te
nemen.
Wij vergoeden dan, voor zover van toepassing, de kosten
van herstel van schade.
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Schaderegeling
Vaststellen van de schade
Bij schade aan of verlies van de verzekerde zaak geschiedt
het vaststellen van de schade in onderling overleg of door
één door ons aan te wijzen expert. Indien u of wij dit wensen
geschiedt het vaststellen van de schade door twee experts,
waarvan één door u en één door ons is benoemd. Wanneer
deze twee experts niet tot overeenstemming kunnen komen
over de hoogte van de schade stelt een derde expert de
schade vast. De schadevaststelling door de derde expert
geschiedt binnen de grenzen van beide eerdere taxaties. De
door de derde expert vastgestelde schade is bindend, zowel
voor u als voor ons.
Benoemen derde expert
Bij het vaststellen van de schade door twee experts
benoemen deze beide experts voorafgaande aan hun
werkzaamheden een derde expert. Wanneer beide experts
niet tot overeenstemming kunnen komen over het benoemen
van de derde expert benoemt de Kantonrechter te
Leeuwarden de derde expert.
De kosten van de schaderegeling
De kosten van de schaderegeling komen voor onze
rekening, ook bij onderverzekering. Wij vergoeden echter het
salaris en de kosten van de door u benoemde expert en de
door deze expert geraadpleegde deskundigen tot maximaal
het salaris en de kosten van de door ons benoemde expert.
Medewerking aan de schaderegeling
Verzekerde kan geen recht op uitkering ontlenen aan onze
medewerking bij het vaststellen van de schade.
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Vaststelling omvang van de schade en de schadevergoeding
Berekenen en vaststellen schade
Het vaststellen van de schade geschiedt door het verschil te
nemen tussen de waarde van de verzekerde voorwerpen
onmiddellijk voor en onmiddellijk na het ontstaan van de
schade
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Waarde verzekerde voorwerpen bij vaste taxatie
Indien voorwerpen verzekerd zijn op basis van vaste taxatie
overeenkomstig het bepaalde in artikel 275 Wetboek van
Koophandel, geldt voor deze voorwerpen als waarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade het verzekerd
bedrag. Deze vaste taxatie heeft een geldigheidsduur van
36 maanden. Bij hertaxatie blijft het vermelde in dit lid onverminderd van kracht. Vindt na 36 maanden geen hertaxatie
plaats dan volgt een aftrek van 0,75% van het verzekerd
bedrag voor iedere maand of gedeelte hiervan sinds het
verstrijken van de geldigheidsduur. Deze aftrek bedraagt
nooit meer dan 40%.
Waarde verzekerde voorwerpen bij geen vaste taxatie
Indien voorwerpen niet verzekerd zijn op basis van vaste
taxatie geldt gedurende de eerste 12 maanden als waarde
onmiddellijk voor de schade het verzekerd bedrag. Voor
iedere maand of gedeelte daarvan dat het voorwerp langer
verzekerd is dan 12 maanden vindt een aftrek plaats van
0,75% van het verzekerd bedrag. Deze aftrek bedraagt nooit
meer dan 40%.
Waarde audiovisuele- en fotoapparatuur
Voor audiovisuele- en fotoapparatuur geldt gedurende de
eerste 12 maanden als waarde onmiddellijk voor de schade
de verzekerde waarde. Na het verstrijken van deze 12
maanden geldt als waarde onmiddellijk voor de schade de
dagwaarde.
Herstelkosten
Wanneer de beschadigde voorwerpen kunnen worden
hersteld vergoeden wij de herstelkosten, verhoogd tot met
met de door de schade veroorzaakte en door de reparatie
niet opgeheven waardevermindering. Wij vergoeden echter
nooit meer dan het verschil tussen de waarde onmiddellijk
voor en onmiddellijk na het ontstaan van de schade.
Schade aan stellen
Indien door een verzekerd evenement een deel verloren gaat
van stellen of bij elkaar horende stukken, verlenen wij, naar
uw keuze, vergoeding:
- op basis van de aanname dat dit exemplaar afzonderlijk
verzekerd was voor 70% van het bedrag van de hele set
of
- op basis van totaal verlies van de hele set, na overdracht
van het resterende exemplaar aan ons.
Uitkering in natura
Wij hebben het recht de schadevergoeding in natura te
voldoen door het leveren van een voorwerp van gelijke
kwaliteit en uitvoering.
Schadevergoeding bij verlies van de verzekerde zaak
Bij verlies van de verzekerde zaak door diefstal, verlies of
vermissing gaan wij pas tot vergoeding van de schade over,
nadat de verzekerde zijn eigendomsrechten ter zake van de
te vergoeden zaken aan ons heeft overgedragen.
Andere verzekering
Wij vergoeden de ten laste van deze verzekering komende
schade ook wanneer wij ons kunnen beroepen op wettelijke
bepalingen die leiden tot vermindering van onze vergoedingsplicht wegens elders lopende verzekeringen. De
verzekerde is dan wel verplicht om zijn rechten jegens de
andere verzekeraars, tot beloop van de vermindering, aan
ons over te dragen.

