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Passie, gevoel, associatie. Het zijn vooral subjectieve begrippen die de waarde van uw kunstbezit 
bepalen. Hiscox is de private insurer die deze waarde begrijpt en uw fascinatie voor kunst deelt. 
Robert Hiscox geldt als pionier op het gebied van het verzekeren van kunst. Met Fine Art by Hiscox 
plukt u dan ook de vruchten van een halve eeuw ervaring én affi  niteit met kunst. 

Wij zijn voorkeursverzekeraar van privécollecties, kunsthandels, tentoonstellingen en musea 
over de hele wereld. En wij werken in Nederland nauw samen met het RKD - Nederlands 
Instituut voor Kunstgeschiedenis. Waarmee wij uw en onze kennis nóg verder laten groeien.

Met onze kunstverzekering Fine Art by Hiscox zorgen wij ervoor dat u deze passie niet 
verliest. Zelfs niet bij diefstal of beschadiging van uw kunstbezit.

Wij beheersen de kunst van kunstverzekeren. 
Fine Art by Hiscox.

Partner van:



Elke vorm van kunst
Fine Art by Hiscox is de alomvattende verzekering voor elke vorm 
van kunst. Van poppenhuisverzameling tot werken van Karel Appel. 
Schilderijen en beeldhouwwerken, objecten en installaties, maar ook 
tapijten, kostbaar aardewerk, juwelen. Voor één exemplaar of enkele 
kunstwerken. Voor uw complete privéverzameling, zakelijke collectie 
of museum.

Thuis, tentoonstelling, transport
De dekking beslaat vrijwel alle risico’s. Dus thuis, maar ook op een 
tentoonstelling of tijdens transport. En dat overal ter wereld, op elke 
locatie. Wat niet uitdrukkelijk is uitgesloten, is verzekerd. Dient u een 
claim in? Dan kunt u een excellente schadebehandeling verwachten. 
Onze service stopt niet met uitbetalen. Al diverse keren vonden wij 
bijvoorbeeld gestolen kunstwerken terug voor onze cliënten. Is een 
taxateur of restaurator nodig? Wij schakelen graag ons netwerk voor 
u in.

Goed verzekerd
Hiscox weet als geen ander dat elke situatie uniek is. Zo leveren wij 
maatwerk voor grote collecties en vooraf opgestelde offertes voor de 
kleinere verzamelaar. Elke situatie heeft zijn specifieke behoefte, de 
highlights kunnen dus in bepaalde gevallen hiervan afwijken. 

Tijdens verplaatsing raakte een schilderij ernstig beschadigd. 
Wij schakelden meteen een gerenommeerde restaurator in en 
betaalden de rekening van € 6.000. Daarnaast hebben wij de 
waardevermindering van het kunstwerk vergoed. De klant was erg 
tevreden over de perfecte restauratie en de snelle schadevergoeding.

Fine Art by Hiscox highlights

 ü ‘Allrisk’, want Fine Art by Hiscox dekt vrijwel elk risico van uw 
kunstbezittingen wereldwijd, inclusief beschadiging.

 ü Is een kunstwerk ná het herstel van een gedekte 
schade in waarde gedaald? Dan vergoeden wij ook die 
waardevermindering.

 ü Duikt een gestolen of verloren object uiteindelijk toch weer 
op? Dan krijgt u altijd de gelegenheid het terug te kopen.

 ü Al uw nieuwe aankopen zijn automatisch meeverzekerd tot 
25% van het verzekerd bedrag (mits u de aankoop binnen 60 
dagen bij ons meldt).

 ü Uw kunst is overal ter wereld verzekerd. Ook tijdens transport.

 ü Er geldt een uitgebreide paren- en stellenbepaling.

 ü Ook schade door restaurators en schoonmakers is gedekt.



Disclaimer: Aan dit overzicht en schadevoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. 
De exacte dekking is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden, clausules en condities van de specifi eke polis. 
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