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Artikel
1 Verzekerden
Verzekerden zijn de verzekeringnemer en voorts de drager of gebruiker van de kostbaarheden, mits daartoe gerechtigd en
behoudens in geval van pand of huur, zonder schriftelijke instemming van verzekeraars.
2 Omvang van de dekking
2.1 Met terzijdestelling van de art. 249 en 276 Wetboek van Koophandel (W.v.K.) dekt deze verzekering schade onverschillig hoe
ontstaan.
2.2 Onder "schade" wordt in deze polis verstaan verlies (waaronder mede begrepen verlies door vermissing, zoekraken, diefstal en
verduistering) en beschadiging.
3 Verzekeringsgebied
Het verzekeringsgebied is vermeld op het polisvoorblad. Voor schilderijen, aquarellen, etsen e.d. is de verzekering alleen van kracht
voorzover de verzekerde voorwerpen zich bevinden op het in de polis genoemde adres. Worden deze voorwerpen naar een ander
adres met gelijke bouwaard en dakbedekking binnen Nederland overgebracht, dan is deze verzekering op dat andere adres eveneens
van kracht, mits de verzekerde binnen 14 dagen na de verplaatsing verzekeraars daarvan in kennis stelt.
4 De verzekerde waarde
4.1 Indien het bij een voorwerp in de specificatie vermelde bedrag is overgenomen uit een rapport van een door verzekerde en
verzekeraars benoemde deskundige, geldt dit bedrag als de verzekerde waarde.
De handtekening of paraaf van verzekeraars op het rapport geldt als bewijs van medebenoeming van de deskundige door
verzekeraars.
4.2 Aan een aankoopnota of ander stuk, waaruit het in de specificatie bij een voorwerp vermelde bedrag wordt overgenomen, wordt
dezelfde waarde gehecht als aan een in art. 4.1 bedoeld rapport, mits verzekeraars deze aankoopnota of dit stuk van hun handtekening
of paraaf hebben voorzien,
4.3 In alle andere gevallen geldt het bij een voorwerp in de specificatie vermelde bedrag als de verzekerde waarde, tenzij verzekeraars
de bovenmatigheid daarvan aantonen.
5 Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten:
5.1 schade veroorzaakt door opzet van de verzekerde;
5.2 schade ontstaan ten gevolge van onvoldoende onderhoud of grove nalatigheid van de verzekerde;
5.3 schade ontstaan door slijtage;
5.4 schade ontstaan door mot of enig ander ongedierte;
5.5 schade veroorzaakt door overbelasting, te hoge spanning, zelfverhitting, stroomlekken, kortsluiting en dergelijke aan elektrische
instrumenten;
5.6 schade ontstaan ten gevolge van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten (relletjes te bovengaand),
oproer en muiterij, dan wel veroorzaakt door atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluitingen zijn niet van
toepassing indien verzekerde bewijst dat er geen direct verband tussen de schade en de aldaar genoemde gebeurtenissen bestaat.
Schade veroorzaakt door het in aanraking komen met respectievelijk tot ontploffing komen van achtergebleven oorlogstuig zal niet
worden beschouwd als schade veroorzaakt door of in verband met een vorengenoemde omstandigheid;
5.7 schade uitsluitend aan lenzen van camera's en andere optische instrumenten, tenzij dientengevolge de optische hoedanigheid van
het verzekerde voorwerp is geschaad;
5.8 schade door bewerking van de verzekerde interesten of enig gedeelte daarvan, die niet bestaat in het zonder aanwenden van
vocht, reinigen van stof.
6 Verplichtingen in geval van schade
6.1 Aanmelding
Zodra verzekerde kennis heeft gekregen van een gebeurtenis welke aanleiding kan zijn voor het ontstaan van een vergoedingsplicht
voor verzekeraars, dient de verzekerde dit onverwijld en door tussenkomst van de verzekerde bij verzekeraars aan te melden. Indien
het niet is uitgesloten dat voor de schade een derde aansprakelijk is (zoals bij diefstal, inbraak of vermissing), dient de gebeurtenis
tevens bij de politie gemeld te worden.

6.2 Inlichtingen en bescheiden
Verzekerde is verplicht aan verzekeraars alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen (gevraagd of ongevraagd) welke van belang
kunnen zijn voor de beoordeling van een schadegeval.
6.3 Medewerking aan overdracht van zakelijke rechten
In geval van schade ontstaan door verlies van het verzekerd voorwerp is de verzekerde verplicht, indien verzekeraars daartoe de wens
te kennen geven, alle zakelijke rechten die hij op het verzekerde voorwerp heeft aan verzekeraars over te dragen, waarbij het bedrag
dat als schadevergoeding is vastgesteld als tegenprestatie zal gelden.
In de akte van overdracht wordt in ieder geval bepaald dat, indien verzekeraars het feitelijk bezit over het verzekerd voorwerp krijgen,
de verzekerde het recht heeft dit van hen terug te kopen tegen het uitgekeerde bedrag, vermeerderd met de door verzekeraars
gemaakte kosten.
6.4 Niet-nakoming
Indien een gebeurtenis als bedoeld in art. 6.1 niet bij verzekeraars is aangemeld binnen 30 dagen, nadat verzekerde ermee bekend is
geworden dan wel indien verzekerde de hem hiervoor opgelegde verplichtingen niet nakomt, vervalt het recht op uitkering, indien en
voor zover de belangen van verzekeraars door de niet-nakoming zijn geschaad.
6.5 Vervaltermijn
In elk geval vervalt het recht op uitkering:
indien het schadegeval niet binnen 3 maanden, nadat verzekerde ermee bekend geworden is, bij verzekeraars is
aangemeld;
indien verzekerde niet binnen 1 jaar na een schriftelijke mededeling van verzekeraars, waarin zij verklaren uit hoofde van een
schadegeval geen verplichtingen (meer) te hebben, hiertegen in verzet komt.
7 De schaderegeling
7.1 Vaststelling van de schade
7.1.1 Indien een voorwerp verloren is gegaan vergoeden verzekeraars de verzekerde som van dat voorwerp.
7.1.2 Indien een voorwerp beschadigd is vergoeden verzekeraars de herstelkosten, waaronder begrepen de met het herstel
rechtstreeks verband houdende kosten.
7.1.3 Indien de werkelijke waarde van het voorwerp onmiddellijk voor het optreden van schade hoger was dan de werkelijke waarde in
herstelde staat, vergoeden verzekeraars naast de herstelkosten een percentage van de verzekerde som van het voorwerp gelijk aan
het percentage van deze waardering.
7.1.4 Verzekeraars vergoeden per schadegeval echter nimmer meer ter zake van herstelkosten en/of waardedaling dan ten hoogste de
verzekerde som van het voorwerp.
7.2 Beloning, publikatie
7.2.1 Beloningen, mits gedaan met toestemming van verzekeraars, komen te hunnen laste, ook indien de verzekerde som van het
voorwerp daardoor wordt overschreden.
7.2.2 Verzekeraars hebben het recht de schade op naam van verzekerden, doch op hun kosten, bekend te maken in binnen- en/of
buitenlandse dagbladen, te hunner keuze, met een opgaaf van de omstandigheden, waaronder de schade vermoedelijk is ontstaan,
eventueel vergezeld van een waarschuwing de betreffende voorwerpen niet te kopen of aan te nemen.
8 Verzekerde som na schade
Bij toepassing van het in art. 7.1.1 bepaalde wordt de verzekerde som verminderd met de verzekerde som(men) van het(de)
desbetreffende voorwerp(en).
Bij toepassing van het in art. 7.1.2 bepaalde wordt de verzekerde som van het desbetreffende voorwerp niet verminderd.
Bij toepassing van het in art. 7.1.3 bepaalde wordt de verzekerde som van het desbetreffende voorwerp vanaf het moment waarop de
schade zich voordeed geacht te zijn verminderd met het ter zake van waardedaling ten laste van verzekeraars komende bedrag.
9 De premie
9.1 Premiebetaling
De verzekerde dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de dertigste dag nadat deze
verschuldigd worden.
9.2 Wanbetaling
Indien de verzekerde het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van nadien
plaatsvindende gebeurtenissen. Een nadere ingebrekestelling door verzekeraars is niet vereist. De verzekerde dient het verschuldigde
alsnog te betalen. De dekking gaat weer in op de dag na die waarop het verschuldigde door verzekeraars is ontvangen.
9.3 Terugbetaling van de premie
Behalve bij opzegging wegens opzet verzekeraars te misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de lopende premie naar billijkheid
verminderd.
10 Wijziging van premie en/of voorwaarden
Verzekeraars hebben het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en-bloc te wijzigen. Behoort deze
verzekering tot die groep, dan zijn verzekeraars gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die
wijziging aan te passen en wel op een door hem te bepalen datum.

De verzekerde wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen de termijn in de
mededeling genoemd schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum die in de
mededeling door verzekeraars is genoemd.
De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekerde geldt niet indien:
De wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
De wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt.
11 Eigendomsovergang
In geval van eigendomsovergang van een verzekerd voorwerp, behalve bij verkoop, loopt de verzekering ten bate van de nieuwe
belanghebbende door behoudens diens bevoegdheid tot opzegging ook tussentijds.
12 Begin, duur en einde van de verzekering
12.1 Begin en einde van de verzekering zijn beide om 12.00 uur.
12.2 Indien de verzekering niet minstens 3 maanden voor de vervaldag schriftelijk door één van de partijen is opgezegd, wordt zij
stilzwijgend met de laatstelijk overeengekomen termijn verlengd.
12.3 De verzekering eindigt:
12.3.1 Door opzegging door verzekerde tegen het einde van de op het polisblad genoemde verzekeringstermijn, mits de opzegging
schriftelijk aan verzekeraars geschiedt en een termijn van drie maanden in acht wordt genomen.
12.3.2 Door opzegging door verzekeraars per premievervaldag mits de opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij een termijn van
tenminste drie maanden in acht wordt genomen.
12.3.3 Door schriftelijke opzegging door verzekeraars:
Binnen dertig dagen nadat een gebeurtenis die voor verzekeraars tot een verplichting tot uitkering kan leiden hen ter kennis
is gekomen.
Binnen dertig dagen nadat zij een uitkering krachtens deze verzekering hebben gedaan dan wel hebben afgewezen.
Indien de verzekerde 3 maanden na de premievervaldag de premie, kosten en assurantiebelasting nog niet heeft betaald.
Indien de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in de opzeggingsbrief wordt genoemd. Verzekeraars zullen in deze gevallen
een opzeggingstermijn in acht nemen van tenminste veertien dagen.
12.3.4 Indien de verzekerde weigert de wijziging van de premie en/of voorwaarden te accepteren, die verzekeraars op grond van de
voorwaarden kunnen verlangen, en wel per de in de mededeling door verzekeraars genoemde datum.
12.3.5 Zodra de verzekerde of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het gevaarsobject.
13 Geschillen
Behoudens de wettelijke regels inzake de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter en die terzake van hogere voorziening, zullen
alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter
in Amsterdam of Rotterdam.
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.
14 Handelingen van verzekeraars
14.1 Alle handelingen waartoe verzekeraars bevoegd en verplicht zijn, kunnen door hen zowel gezamelijk als afzonderlijk worden
verricht.
14.2 De wijze waarop een verzekeraar bevoegdheden gebruikt of verplichtingen nakomt, brengt geen wijziging in de rechtspositie van
medeverzekeraars.
15 Adres
Kennisgevingen door verzekeraars aan de verzekerde geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij verzekeraars bekende adres of aan
het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.
Mededelingen inzake beëindiging van het contract en inzake wijziging van premie en voorwaarden zullen altijd rechtstreeks aan
verzekerde geschieden.
16 Privacyreglement
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen
worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde cliëntenregistratie. Op deze persoonsregistratie is een privacyreglement van
toepassing.
Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is gedaan op 13 april 1992. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt
voor een ieder ter inzage bij het secretariaat van ons bedrijf.

