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Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verzekeringnemer
Degene, met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig in de
omschrijving op het polisblad is vermeld;

Verzekerde
Iedere persoon, die op grond van de verzekering een recht op uitkering
kan doen gelden;

Kostbaarheden
- sieraden en - indien meeverzekerd - horloges;
- schilderijen;

Andere voorwerpen
- audio-, video-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio’s en

boxen, compact discspelers, televisietoestellen, kijkers, foto-, film-
en videocamera’s inclusief lenzen, projectoren, band-, cassette- en
videorecorders, alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke rand-
apparatuur en overige hulpmiddelen, echter met uitzondering van
platen, compact discs en cassettes;

- optische, medische en muziekinstrumenten, bont of andere bijzonde-
re bezittingen;

- golfuitrusting.

(Op het polisblad met eventuele bijlage(n) is aangegeven of en welke
kostbaarheden of andere voorwerpen zijn verzekerd.)

Taxatiewaarde
De verzekerde waarde, die is gebaseerd op een 
- taxatierapport opgemaakt door een deskundige 
- en/of een aankoopnota 
- en/of een door de maatschappij geaccepteerde specificatie.
Een taxatiewaarde wordt geacht met wederzijds goedvinden te zijn vast-
gesteld; 

Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardeverminde-
ring door veroudering of slijtage;

Bereddingskosten
De kosten door verzekerde tijdens of na een gedekte gebeurtenis
gemaakt om schade te voorkomen of te verminderen.

Artikel 2 - Risico-omschrijving; Verzekerde bedragen

a. De risico-omschrijving in de polis wordt aangemerkt als opgemaakt
op basis van de door verzekeringnemer verstrekte gegevens.

b. De verzekerde bedragen worden geacht te zijn opgegeven door 
verzekeringnemer.

Artikel 3 - Verzekeringsgebied

De verzekerde zaken zijn gedekt over de gehele wereld, doch schilderij-
en, audio-, video- en dergelijke apparatuur (behalve kijkers, foto-, film-
en videocamera’s) uitsluitend in de woning van verzekerde, tenzij blij-
kens het polisblad een ander verzekeringsgebied is overeengekomen.

Voor alle verzekerde zaken geldt dat de verzekering ook van kracht is
tijdens het vervoer
- van en naar een reparateur;
- bij verhuizing.

Artikel 4 - Omvang van de dekking

De verzekering geeft dekking tegen geheel of gedeeltelijk verlies van en
alle materiële beschadiging aan de verzekerde zaken, onverminderd het
elders in deze voorwaarden bepaalde. 

Boven de verzekerde som is er dekking voor
- bereddingskosten;
- expertisekosten, gemaakt ter vaststelling van schade en kosten.

Artikel 4a - Terrorismedekking bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)

In afwijking van en in aanvulling op hetgeen elders in deze voorwaarden
is bepaald over gedekte risico´s en verzekerde bedragen geldt voor het
risico van terrorisme het volgende.
Voor schade, ongevallen en rechtsbijstand als gevolg van terrorisme,
kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, en handelingen
of gedragingen ter voorbereiding daarvan hierna, zowel gezamenlijk als
afzonderlijk, te noemen het ”terrorismerisico” is de uitkering/dekking
beperkt tot een uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorisme
van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme-
schaden N.V. (NHT).

De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorisme-
risico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
Het clausuleblad terrorismedekking is gedeponeerd op 10 januari 2007
bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 3/2007 en bij de Kamer
van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27178761 (voor de tekst
van de clausule zie www.nht.nl of www.terrorismeverzekerd.nl).

Artikel 5 - Eigen risico

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 sub 5 geldt in geval van schade
door diefstal, vermissing of zoekraken van foto-, film- en video-
camera’s, alsmede optische instrumenten uit auto’s, een eigen risico van
25% van het vastgestelde schadebedrag.

Artikel 6 - Uitsluitingen

Uitgesloten is schade

1. ontstaan door of in verband met reiniging, reparatie of bewerking;
2. in de vorm van vlekken, krassen, schrammen, barsten, deuken of

putten, tenzij ontstaan in samenhang met een andere wel gedekte
gebeurtenis;

3. veroorzaakt door ongedierte;
4. ontstaan door atmosferische of klimatologische omstandigheden of

temperatuursinvloeden;
5. ten gevolge van opzet of voorwaardelijke opzet, ernstige nalatigheid

c.q. onzorgvuldigheid van een verzekerde, alsmede indien een verze-
kerde, dan wel de houder, drager of gebruiker van de verzekerde
zaken, niet de normale voorzichtigheid ter voorkoming van verlies,
diefstal of beschadiging in acht heeft genomen.
Van normale voorzichtigheid kan onder meer niet worden gesproken
in geval van het achterlaten van de zaken in een motorrijtuig, tenzij -
van buitenaf niet zichtbaar - in een afgesloten kofferruimte;

6. door diefstal of vermissing tijdens het onbeheerd achterlaten buiten
de woning van verzekerde, tenzij uit een afgesloten ruimte, waaraan
sporen van braak aanwezig moeten zijn;

7. door slijtage, eigen gebrek of bederf;
8. ontstaan door opwinden van uurwerken en door mechanische gebre-

ken;
9. ontstaan aan snaren, strijkstokken, rietjes, trommelvellen en -stok-

ken, foudraals, koffers en hoezen, zonder dat het verzekerde in-
strument bij dezelfde gebeurtenis andere schade oploopt;

10.ontstaan aan elektrisch gevoede instrumenten of apparatuur door
overbelasting, te hoge spanning, kortsluiting, stroomlekken, zelfver-
hitting en draadbreuk van lampen;

11.ontstaan gedurende de tijd dat de verzekerde zaken in pand, huur of
consignatie zijn gegeven, tenzij met de maatschappij anders is over-
eengekomen;

12.door molest
Onder molest wordt verstaan schade veroorzaakt door of ontstaan
uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlus-
ten, oproer en muiterij. De maatschappij dient te bewijzen dat de
schade direct veroorzaakt is door of ontstaan uit een van de genoem-
de oorzaken.
Noot: de zes genoemde vormen van molest vormen een onderdeel

van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 
2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
te ’s-Gravenhage is gedeponeerd;

13.door atoomkernreacties
onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
1. De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet met

betrekking tot radio-actieve nucliden, die zich buiten een kern-
installatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om
gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkun-
dige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-
militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige rijks-
overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is
voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radio-actieve stoffen.
Onder “kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de
zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad
1979-225) alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.

2. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de
geleden schade aansprakelijk is, vindt lid 1 geen toepassing;

14.door aardbeving en vulkanische uitbarsting
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting wordt ver-
staan schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedu-
rende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde zich
bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich
hebben geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst, dat de schade niet
aan een van de genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven;

15.door overstroming
Onder schade door overstroming wordt verstaan schade door over-
stroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken,
kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstro-
ming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekte
gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing
veroorzaakt door overstroming;
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16.omtrent welker ontstaan, aard of omvang verzekerde opzettelijk een
onware opgave doet.

Artikel 7 - Verplichtingen bij schade

1. Een verzekerde die kennis draagt van een gebeurtenis, die voor de
maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is ver-
plicht

a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan de maatschappij te mel-
den;

b. in geval van diefstal, inbraak en vandalisme, hiervan onmiddellijk
aangifte te doen bij de politie en desgewenst tegen de op grond
van deze verzekering verleende schadevergoeding zijn eigendoms-
rechten aan de maatschappij over te dragen;

c. zo spoedig mogelijk alle gegevens aan de maatschappij te ver-
strekken en stukken aan haar door te zenden;

d. de maatschappij zijn volle medewerking te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden;

e. de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van de
maatschappij en de door haar gemachtigden stipt op te volgen;

f. in geval van (vermoeden van) een strafbaar feit zo spoedig moge-
lijk de politie in te lichten;

g. alle andere verzekeringen op de omschreven zaken of onderdelen
daarvan of op enig ander door deze verzekering gedekt belang,
aan de maatschappij op te geven.

De door verzekerde verstrekte of te verstrekken opgaven, mondeling
dan wel schriftelijk, zullen mede dienen tot de vaststelling van de
omvang van de schade en het recht op uitkering.

2. De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde een van
deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van
de maatschappij heeft geschaad.

3. In elk geval verjaart het recht op uitkering, indien de aanmelding
niet plaatsvindt binnen 5 jaar na de gebeurtenis, die voor de maat-
schappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden.

Artikel 8 - Schadevaststelling

De schade wordt, mede aan de hand van de door verzekerde verstrekte
gegevens en inlichtingen, vastgesteld
- of in onderling goedvinden tussen de maatschappij en verzekeringne-

mer, eventueel door een door de maatschappij benoemde expert,
- of, indien verzekerde vóór de aanvang van de schadevaststelling de

wens daartoe te kennen geeft, door twee experts. In dat geval zal de
maatschappij een expert benoemen, waarbij verzekeringnemer
tevens zelf een expert kan aanwijzen. De twee experts benoemen
voor het geval van verschil samen een derde expert, die binnen de
grenzen van de door hen berekende schadebedragen de bindende
vaststelling zal doen.

Artikel 9 - Verval taxatiewaarde

De taxatiewaarde verliest haar kracht

- drie jaar na dagtekening van het stuk dat aan de vaststelling van de
taxatiewaarde ten grondslag ligt;

- in geval van overgang van het verzekerd belang.

In deze gevallen wordt niet meer uitgekeerd dan de dagwaarde, met als
maximum het verzekerde bedrag.

Artikel 10 - Schadevergoeding

In geval van schade zal vergoeding plaatsvinden met inachtneming van
de volgende bepalingen.

1. Als waarde van kostbaarheden geldt de taxatiewaarde, behoudens
het in artikel 9 bepaalde.

2. Als waarde van andere voorwerpen geldt de dagwaarde.

3. Voor beschadigde zaken, waarvan naar het oordeel van deskundigen
herstel mogelijk is, zullen de herstelkosten worden vergoed, eventu-
eel vermeerderd met een uitkering voor een door de schade veroor-
zaakte en door de reparatie niet volledig opgeheven waardevermin-
dering, maar niet hoger dan het overeenkomstig 1 en 2 van dit
artikel vastgestelde bedrag.

4. Bij schade aan of verlies van een verzekerd voorwerp dat deel uit-
maakt van een stel of verzameling, zal het waardeverlies van het stel
of de verzameling buiten beschouwing blijven.

5. Wanneer bij schade blijkt dat de betreffende zaken te laag verzekerd
zijn, is de maatschappij slechts tot schadevergoeding gehouden in
evenredigheid van de verzekerde som tot de volle waarde, behalve
bij schade aan of verlies van zaken waarvoor de taxatiewaarde geldt.

Artikel 11 - Premie

De premie, kosten en assurantiebelasting dienen binnen 30 dagen, nadat
zij verschuldigd zijn geworden, bij vooruitbetaling te worden voldaan
aan de maatschappij of de tussenpersoon, die met de inning is belast.
Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn, alsmede bij weige-
ring tot betaling, is de maatschappij vanaf de dag waarop het bedrag
verschuldigd was, niet meer tot schadevergoeding verplicht, onvermin-
derd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van premie, kos-
ten en assurantiebelasting.
De dekking wordt weer van kracht en wel uitsluitend voor de toekomst,
24 uur nadat het achterstallige bedrag inclusief eventuele incasso- en
proceskosten is voldaan.

Bij het beëindigen van de verzekering - anders dan wegens kwade trouw
van verzekeringnemer - heeft verzekeringnemer recht op terugbetaling
van de premie over de termijn gedurende welke de verzekering niet
meer van kracht is, onder aftrek van royementskosten.

Artikel 12 - Herziening van premie of voorwaarden

De maatschappij heeft het recht de premie of voorwaarden van bepaal-
de groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering
tot die groep, dan is de maatschappij gerechtigd de premie of voorwaar-
den van die verzekering overeenkomstig de wijziging aan te passen en
wel op een door haar te bepalen datum.

De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt
geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij uiterlijk binnen 30 dagen
na bovengenoemde datum de maatschappij schriftelijk te kennen geeft
de aanpassing te weigeren. De verzekering eindigt alsdan op de premie-
vervaldag of op de dag van de weigering te 0.00 uur.
De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekering-
nemer geldt niet, indien
- de wijziging van de premie of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke

regelingen of bepalingen;
- de wijziging een verlaging van de premie of een uitbreiding van de

dekking inhoudt.

Artikel 13 - Verhuizing; Wijziging van het risico

Verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen twee maanden, kennis te geven van
a. verhuizing;
b. ingebruikneming van een tweede woning;
c. wijziging van gebruik, bouwaard of dekking van het gebouw waarin

de verzekerde zaken als regel aanwezig zijn;
d. wijziging van het beroep van verzekeringnemer of diens partner;
e. verandering in de eventueel overeengekomen beveiligingsvoorzienin-

gen binnen het gebouw waarin de verzekerde zaken als regel aanwe-
zig zijn.

Is naar het oordeel van de maatschappij de wijziging van dien aard, dat
voortzetting van de verzekering niet mogelijk is, dan heeft de maat-
schappij het recht de verzekering te beëindigen met inachtneming van
een opzeggingstermijn van 30 dagen. Alsdan restitueert zij de premie
over de nog niet verstreken termijn.
Blijft een kennisgeving achterwege, dan eindigt de dekking onmiddellijk
na het verstrijken van de genoemde termijn van twee maanden, tenzij de
verzekering ook na kennisgeving zou zijn gecontinueerd. Indien de
maatschappij de verzekering slechts tegen een hogere premie zou heb-
ben voortgezet, wordt een eventuele schade vergoed in dezelfde verhou-
ding als de voor het optreden van de wijziging geldende premie staat tot
de nieuw te noteren premie.

Artikel 14 - Overgang van het belang

a. Bij verkoop of eigendomsoverdracht van de op het polisblad
omschreven zaken blijft de dekking nog 30 dagen van kracht; daar-
na alleen als de nieuwe eigenaar met de maatschappij overeenkomt
de verzekering op zijn naam voort te zetten. De verzekering vervalt
in ieder geval op het moment dat de nieuwe eigenaar de omschreven
zaken elders verzekerd heeft.

b. Bij overlijden van verzekeringnemer blijft de verzekering van kracht,
tenzij de maatschappij binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht
van overlijden heeft medegedeeld de verzekering te beëindigen,
waarbij een termijn van 14 dagen in acht zal worden genomen. Blijft
een kennisgeving achterwege, dan eindigt de dekking na het verstrij-
ken van een termijn van 30 dagen.

Artikel 15 - Andere verzekeringen

Aan deze verzekering kan geen recht op schadevergoeding worden ont-
leend, indien de schade is gedekt door een andere verzekering, al dan
niet van oudere datum, of onder een andere verzekering gedekt zou zijn
als déze verzekering niet bestond.



Artikel 16 - Verlenging en beëindiging

De verzekering loopt tot de op het polisblad onder “duur van de verze-
kering” genoemde datum en wordt stilzwijgend verlengd met de even-
eens daar genoemde termijn.

De verzekering eindigt

a. op de contractsvervaldatum, indien verzekeringnemer uiterlijk 
3 maanden voor deze datum de verzekering schriftelijk aan de 
maatschappij heeft opgezegd;

b. op de premievervaldag, indien de maatschappij uiterlijk 3 maanden
voor deze datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd;

c. door schriftelijke opzegging door de maatschappij
1. binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de maatschappij

tot een verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is
gekomen;

2. binnen 30 dagen nadat zij een onder deze verzekering gerecla-
meerde uitkering heeft verleend dan wel heeft afgewezen;

3. indien verzekeringnemer langer dan 30 dagen in gebreke is pre-
mie, kosten en assurantiebelasting te betalen;

4. indien een verzekerde met opzet een onjuiste voorstelling van
zaken heeft gegeven.

De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum. De maatschappij zal alsdan een opzeggingstermijn
van tenminste 14 dagen in acht nemen;

d. indien verzekeringnemer weigert de wijziging van premie of voor-
waarden te accepteren, die de maatschappij op grond van artikel 12
kan verlangen en wel per de in de kennisgeving door de maatschap-
pij genoemde datum.

Artikel 17 - Adres

Kennisgevingen of mededelingen van de maatschappij aan verzekering-
nemer kunnen worden gedaan aan zijn laatst bij de maatschappij
bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, door wiens
bemiddeling deze verzekering loopt. Aldus geadresseerde kennisgevin-
gen of mededelingen worden geacht verzekeringnemer te hebben
bereikt.

Artikel 18 - Vervaltermijn

Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op vergoeding vervalt,
indien verzekeringnemer te dier zake binnen één jaar na de definitieve
schriftelijke beslissing van de maatschappij tegen haar geen rechtsvorde-
ring heeft ingesteld.

Artikel 19 - Wettelijke interessen

Wettelijke interessen ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk
Wetboek worden - in afwijking van hetgeen in dit wetsartikel hierover
is bepaald - uitsluitend verschuldigd vanaf de dag dat zij in rechte 
worden gevorderd.

Artikel 20 - Persoonsgegevens

De bij de aanvraag of het wijzigen van een verzekering verstrekte 
persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve
van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of
financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties,
met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en van 
activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. 
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ”Verwerking
Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van toepassing. In deze gedrags-
code worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking
weergegeven.
De volledige tekst van de gedragscode kan worden aangevraagd bij het
informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450,
2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 87 77, www.verzekeraars.nl.

Artikel 21 - Toepasselijk recht; Klachteninstanties

1. Op deze verzekering is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming

of uitvoering van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan
de directie van de maatschappij. Als het oordeel van de directie niet
bevredigend wordt geacht, kan men zich wenden tot:
De Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

Degene die geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelings-
mogelijkheden of de behandeling hiervan niet bevredigend vindt, kan
het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
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