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VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING

OV INB

Onderstaande bijzondere voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat dit onderdeel
is meeverzekerd. Indien bepalingen van deze bijzondere voorwaarden afwijken van de bepalingen in de van
toepassing zijnde algemene voorwaarden OV ALG dan geldt hetgeen is bepaald in deze bijzondere voorwaarden.

Algemeen
Art. 1

Begripsomschrijvingen

1.1

Aan- en verbouw
Van aan- en verbouw is in ieder geval sprake zolang het gebouw niet volledig glas-, wind- en waterdicht is
en/of niet is voorzien van sloten/afsluitingen, verwarming, watervoorziening en gebruiksklare sanitaire- en
keukenfaciliteiten.

1.2

Audio-, visuele- en computerapparatuur
Alle apparatuur (m.u.v. muziekinstrumenten) die geluid en/of beeld vastlegt, weergeeft, ontvangt en/of
uitzendt, zoals televisies, radio’s, foto-/film-/videoapparatuur, (mobiele) telefoons, alsmede de bij de
apparatuur behorende randapparatuur en geluids- en/of beelddragers.
Onder computerapparatuur wordt verstaan: alle apparatuur geschikt voor het in-/uitvoeren of opslaan van
data, zoals PC’s en laptops, alsmede de bij de apparatuur behorende randapparatuur. De
informatiedragers alsmede standaardprogrammatuur maken deel uit van de apparatuur.

1.3

Bedrijfsuitrusting/inventaris
De voor de bedrijfs- of beroepsuitoefening bestemde roerende zaken.
Niet tot de bedrijfsuitrusting/inventaris worden gerekend: geld, geldswaardige papieren, motorrijtuigen
voorzien van een kenteken, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en dieren.

1.4

Dagwaarde of vervangingswaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van zaken van dezelfde soort, kwaliteit, staat en ouderdom.
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1.5

Eigen Risico
Het standaard eigen risico staat vermeld op het polisblad.
Indien gekozen is voor een vrijwillig extra eigen risico dan wordt dit op het polisblad vermeld. Het vrijwillig
eigen risico tellen we op bij het reeds van kracht zijnde eigen risico.
Het eigen risico trekken we af van de schadevergoeding. Voor glasschaden geldt geen eigen
risico.

1.6

Geld en geldswaardige papieren
Onder geld wordt verstaan: gemunt geld en bankbiljetten, die tot wettig betaalmiddel dienen.
Onder geldswaardige papieren worden verstaan: alle papier waaraan in het economische verkeer een
zekere geldswaarde wordt toegekend, met inbegrip van (kas)cheques, betaalkaarten en creditcards.

1.7

Glas
Alle tot lichtdoorlating dienende ruiten waaronder meerwandig isolerend glas, glas in lood en
voorzetramen alsmede daken, dakvensters en lichtkoepels van kunststof aanwezig in het op het polisblad
genoemde woonhuis inclusief glas in windschermen en in balkon- en terreinafscheidingen.

1.8

Huurdersbelang
De voor rekening van een verzekerde aangebrachte veranderingen en verbeteringen aan het door hem
gehuurde woonhuis, zoals verwarmings-, keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parketvloeren,
schuurtjes en schuttingen.

1.9

Inboedel
Alle roerende zaken, die tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en de met hem in
duurzaam gezinsverband samenwonende personen behoren; met inbegrip van:
- antennes, zonweringen en rolluiken voor zover bevestigd aan het woonhuis;
- motorrijwielen met een cilinderinhoud minder dan 50 cc;
Fietsen, brom- en snorfietsen worden slechts tot de inboedel gerekend indien zij zich in het woonhuis
bevinden.
- gereedschappen, inclusief die voor de uitoefening van een beroep in loondienst;
- motorisch voortbewogen grasmaaimachines en kinderspeelgoed, die een snelheid van 16 km per uur
niet kunnen overschrijden;
- huisdieren;
- soortgelijke zaken als hiervoor bedoeld van een ander dan verzekerde welke tijdelijk onder berusting
van verzekerde zijn, mits deze niet elders zijn verzekerd;
- zwembaden en/of jacuzzi’s met alle aan- en toebehoren (indien niet verzekerd bij de
woonhuisverzekering);
met uitzondering van:
- geld en geldswaardige papieren,
- motorrijtuigen (anders dan motorrijwielen met een cilinderinhoud minder dan 50 cc), caravans,
aanhangwagens en (lucht-)vaartuigen, alsmede onderdelen en accessoires van deze rijtuigen en
(lucht-) vaartuigen.

1.10

Lijfsieraden
Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die
geheel of ten dele bestaan uit (edel-)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed-)koraal of andere
dergelijke stoffen, alsmede parels.

1.11

Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

1.12

Verzekerde
Verzekeringnemer en/of een inwonend gezinslid dan wel degene met wie de verzekeringnemer in een
duurzaam gezinsverband samenwoont.

1.13

Woonhuis
Het op het polisblad omschreven en door verzekerde bewoonde (gedeelte van een) gebouw, met inbegrip
van de daarbij behorende, afsluitbare bijgebouwen, zoals garages, schuurtjes e.d.
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Art. 2

Risicobekendheid en risicowijziging

2.1

De omschrijving van het risico op het polisblad wordt geacht van verzekeringnemer afkomstig te zijn.

2.2

De maatschappij acht zich voldoende bekend met de ligging, bouwaard, constructie, inrichting,
verwarming, verlichting en het gebruik van het woonhuis, waarin de inboedel aanwezig is zoals die waren
bij het aangaan van de verzekering, alsmede met de belendingen.

2.3

Verzekerde heeft met betrekking tot het op het polisblad omschreven woonhuis waarin de inboedel
aanwezig is, de vrijheid tot aanbouw, verbouw, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en
andere wijzigingen over te gaan, mits deze binnen de grenzen van de polisomschrijving blijven.

2.4

Verzekerde is verplicht binnen 60 dagen na het optreden van een wijziging in bouwaard of bestemming,
de maatschappij hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Gedurende deze periode blijft de verzekering op
het gewijzigde risico doorlopen. Na deze periode zal de verzekering blijven doorlopen indien de
maatschappij schriftelijk heeft meegedeeld dat zij de verzekering wil voortzetten.

2.5

Eigendomsovergang
Verzekeringnemer dient de maatschappij zo spoedig als redelijk mogelijk is in kennis te stellen van
eigendomsovergang van de inboedel.
Wanneer sprake is van eigendomsovergang van het verzekerd belang, anders dan door overlijden, blijft
de dekking nog 30 dagen van kracht. Na deze termijn vervalt de verzekering van rechtswege, tenzij de
nieuwe eigenaar binnen deze termijn aan de maatschappij verklaart de verzekering voort te zetten.
In dat geval kan de maatschappij binnen twee maanden nadat de verklaring is afgelegd, de verzekering
met inachtneming van een termijn van een maand opzeggen. De verzekering vervalt onmiddellijk indien
de nieuwe eigenaar het verzekerd belang elders verzekert.
Na overlijden van de verzekeringnemer blijft de verzekering van kracht. Binnen negen maanden nadat zij
met dit overlijden bekend zijn geworden, kan de maatschappij de verzekering met inachtneming van een
termijn van een maand opzeggen. De erfgenamen kunnen opzeggen zonder een opzegtermijn.

Art. 3

Verhuizing

3.1

Indien de inboedel naar een ander adres is overgebracht, is verzekerde verplicht hiervan de maatschappij
binnen 30 dagen in kennis te stellen. Voldoet verzekerde hier niet aan, dan vervalt het recht op
schadevergoeding.

3.2

Bij overbrenging van de inboedel naar een ander woonhuis van dezelfde bouwaard, wordt de verzekering
ongewijzigd voortgezet, indien het nieuwe adres binnen dezelfde regio is gelegen. Bij verhuizing buiten de
regio wordt de verzekering voortgezet, echter met aanpassing aan de voor die regio geldende premies en
voorwaarden.

3.3

Bij overbrenging van de inboedel naar een gebouw met een afwijkende bouwaard, constructie of
bestemming heeft de maatschappij het recht premie en/of voorwaarden te herzien, dan wel de
verzekering met een opzegtermijn van 30 dagen te beëindigen, met terugbetaling van de onverdiende
premie.

3.4

Tijdens de duur van de verhuizing echter tot ten hoogste een aaneengesloten periode van 30 dagen is de
verzekering zowel op het oorspronkelijke als op het nieuwe adres onverminderd van kracht.

Art. 4

Taxatie
Indien de inboedel en lijfsieraden zijn gewaardeerd door (een) deskundige(n) als bedoeld in
artikel 7:960 BW, dan is deze vaste taxatie gedurende 3 jaren geldig, te rekenen vanaf dagtekening
van het rapport.
De vaste taxatie is uitsluitend geldig voor schilderijen, kunstvoorwerpen, collecties (oud) goud en/of
(oud) zilver en andere antiquiteiten, lijfsieraden en andere kostbaarheden.
Indien de verzekeraar bewijst dat er sprake is van bedrog dan verliest deze taxatie haar geldigheid.
Is herstel mogelijk of wordt tot heraanschaffing overgegaan, dan kan de maatschappij volstaan met
vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten.
Indien gedurende de looptijd van de verzekering objecten, met vaste taxatie verzekerd, verwijderd
worden, kan het vrijvallende deel van de verzekerde som gebruikt worden om andere nieuwe
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objecten te verzekerden. De vaste taxatie is niet geldig voor deze objecten.
Is na verloop van de hierboven vermelde termijn geen nieuw rapport uitgebracht, dan blijft de taxatie
gedurende een periode van maximaal zes maanden van kracht als een taxatie door partijen.
Verzekeraar behoudt in dat geval het recht om te bewijzen dat die waarde op het moment van de
schade bovenmatig was. Na deze periode wordt het verzekerde bedrag beschouwd als een opgave
van verzekerde zelf.

Art. 5

Uitsluitingen
Niet verzekerd is schade:

5.1

door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie van uw
zaken;

5.2

door normaal gebruik van uw zaken (zoals slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting,
corrosie, vlekken, krassen, schrammen, kleine deuken en andere oppervlakkige beschadigingen die het
gebruik niet beïnvloeden). Ook vergoeden wij geen kosten van normaal onderhoud;

5.3

als schrammen, krassen of deuken die zijn ontstaan tijdens transport van uw zaken en die het gebruik
niet beïnvloeden;

5.4

veroorzaakt door dieren van verzekerde die in het op het polisblad omschreven woonhuis verblijven,
alsmede schade door ongedierte of schimmels;

5.5

die bestaat in of het gevolg is van onvoldoende onderhoud, zowel ten aanzien van de inboedel als ten
aanzien van het op het polisblad omschreven woonhuis;

5.6

die bestaat in of het gevolg is van geleidelijk werkende (weers)invloeden;

5.7

door vochtdoorlating van vloeren, muren of in kelders;

5.8

door regen, hagel, sneeuw of smeltwater, binnengedrongen door openstaande ramen, deuren of luiken;

5.9

aan elektrische apparaten, motoren of onderdelen daarvan door schroeien, zengen en smelten als gevolg
van kortsluiting, oververhitting en/of doorbranden;

5.10

aan een verzekerde zelfstandige zaak - anders dan door brand of ontploffing - indien die schade is
veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zelfstandige zaak;

Art. 6

Schade

6.1

Schadevaststelling
De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tussen de nieuwwaarde van het
beschadigde onmiddellijk voor de schade en de restanten onmiddellijk daarna of indien dit minder is, op
het bedrag van de herstelkosten eventueel vermeerderd met een door de schade veroorzaakte en door
de reparatie niet opgeheven waardevermindering. De schadevergoeding wordt voor de volgende zaken
altijd vastgesteld op basis van de dagwaarde:
a. zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
b. zaken onttrokken aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;
c. motorrijwielen met een cilinderinhoud minder dan 50 cc, caravans, aanhangwagens en (lucht-)
vaartuigen alsmede onderdelen en accessoires van deze rij- en (lucht-)vaartuigen;
d. antennes;
e. zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde.
Indien de inboedel en lijfsieraden zijn gewaardeerd door (een) deskundige(n) als bedoeld in
artikel 7:960 BW:
f. dient het geldige taxatierapport in geval van schade overlegd te worden, en
g. zal de omvang van de schade worden vastgesteld op basis van deze taxatie.
Heeft de taxatie haar kracht verloren, dan zal de schade worden vastgesteld overeenkomstig het
bepaalde in het artikel ‘Niet herstellen of herbouwen’, tenzij anders wordt overeengekomen.
Het schadebedrag op basis van taxatie wordt gesteld op het verschil tussen het bedrag van de taxatie
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en de waarde van de restanten. De restanten worden gewaardeerd op dezelfde grondslag als de
taxatie.
6.2

Indexering
a. Jaarlijks worden per de premievervaldag het verzekerde bedrag van de inboedel en in evenredigheid
daarmee de premie aangepast aan de prijsontwikkeling van inboedels, overeenkomstig een door een
erkend instituut vastgesteld prijsindexcijfer voor inboedels.
b. Indien bij schade blijkt, dat de waarde van de inboedel hoger is dan het overeenkomstig het indexcijfer
vastgestelde verzekerde bedrag, dan wordt voor de regeling van de schade het verzekerde bedrag
verhoogd met maximaal 25%.

6.3

Onderverzekering
Indien bij schade blijkt dat het verzekerd bedrag lager is dan de waarde van de inboedel onmiddellijk
voor de schadegebeurtenis, wordt vergoeding verleend in verhouding van het verzekerde
bedrag tot de volle waarde. Dit geldt niet voor de expertise- , bereddings- en opruimingskosten.

Art. 7

Garantie tegen onderverzekering
Indien uit het polisblad blijkt dat de inboedel is verzekerd met garantie tegen onderverzekering gelden de
volgende bepalingen.

7.1

Waardemeter
Het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag is vastgesteld op basis van de volledig ingevulde
inboedelwaardemeter.

7.2

Onderverzekering
Wij garanderen, dat wij u bij een gedekte gebeurtenis de volledige schade vergoeden, ongeacht of het
verzekerde bedrag overeenstemt met de werkelijke waarde van de verzekerde inboedel. Zolang deze
garantie geldt, is het bepaalde onder artikel 6.2.b niet van toepassing.

7.3

Bijzondere bezittingen
Voor bijzondere bezittingen wordt - tenzij op het polisblad een afzonderlijk bedrag is meeverzekerd dekking geboden tot de volgende maxima:
a. lijfsieraden
€ 6.000,=;
b. audio-, visuele- en computerapparatuur
€ 12.000,=;
c. bijzondere bezittingen
€ 15.000,=;
d. huurdersbelang
€ 6.000,=.
Onder "bijzondere bezittingen" wordt o.a. verstaan:
"Antiek, schilderijen, kunst, muziekinstrumenten en verzamelingen".
Deze bijzondere bezittingen zijn uitsluitend verzekerd indien aanwezig in het woonhuis zoals op het
polisblad genoemd.

7.4

Indexering
Conform het bepaalde in artikel 6.2.a.

7.5

Garantieperiode
De garantie geldt voor een periode van 5 achtereenvolgende jaren, te rekenen vanaf de datum waarop
de inboedelwaardemeter is ingevuld.
De maatschappij behoudt zich in de volgende gevallen het recht voor de verzekeringnemer te verzoeken
de waarde van de inboedel door middel van de inboedelwaardemeter opnieuw vast te stellen:
a. na verhuizing;
b. na schade;
c. na verloop van 5 jaar na de vorige waardebepaling.
Indien binnen een periode van 2 maanden niet aan dit verzoek is voldaan vervalt de garantie tegen
onderverzekering.
Indien bij schade blijkt dat de gegevens op grond waarvan de garantie door de maatschappij is verstrekt
onjuist of onvolledig zijn, is de garantie niet van kracht.
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Inboedel
Art. 8

Omvang van de dekking
De verzekering dekt materiële schade aan de verzekerde inboedel in het op het polisblad genoemde
woonhuis, tijdens de looptijd van deze verzekering, veroorzaakt of ontstaan door ieder van buiten komend
onheil of als deze schade het gevolg is van eigen gebrek. De beperkingen en uitsluitingen
opgenomen in de algemene– en /of bijzondere voorwaarden blijven van toepassing.

Art. 9

Uitbreiding van de dekking

9.1

In het op het polisblad vermelde woonhuis is tevens verzekerd:
a. bij waterschade en/of vorstschade:
- de kosten van opsporen van het defect, breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere
onderdelen van het woonhuis;
- de kosten van herstel van de leidingen, installaties en toestellen;
- alsmede de kosten van herstel en vervanging van behang, wit- en schilderwerk van het
omschreven woonhuis;
mits/indien deze kosten voor rekening en risico van de huurder zijn;
b. contant geld en geldswaardige papieren, voor schade door brand of diefstal tot ten hoogste € 1.250,=
per gebeurtenis. Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag waarop de verzekerde volgens een
vergoedingsregeling van een bank of andere instantie recht heeft. Schade door diefstal of verlies van
geld als gevolg van misbruik van een pasje met gebruik van de pincode wordt niet vergoed;
c. vaartuigen en aanhangwagens, alsmede losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen,
caravans, aanhangwagens en vaartuigen, tegen alle in artikel 8 genoemde gebeurtenissen, indien
deze dienen tot privé-gebruik, tot een maximum bedrag van € 1.250,= per gebeurtenis;
d. medische apparatuur in bruikleen die in de woning aanwezig is en behoort tot de particuliere
huishouding. De maatschappij vergoedt de schade op basis van dagwaarde tot maximaal
€ 10.000,= en alleen wanneer deze voor rekening van verzekerde(n) komt. De maatschappij heeft het
recht de schade eventueel rechtstreeks met de bruikleengever af te wikkelen;
e. bedrijfsuitrusting/inventaris van een kantoor aanwezig in het op het polisblad vermelde woonhuis
op basis van nieuwwaarde tot maximaal € 10.000,= en alleen wanneer deze voor rekening van
verzekerde(n) komt. In geval van diefstal dienen er sporen van buitenbraak aanwezig te zijn aan
het op het polisblad vermelde woonhuis. Van deze dekking is uitgesloten:
- geld en geldswaardige papieren;
- diefstal uit motorrijtuigen.
f. inboedel van derden; tegen alle in artikel 8 genoemde gebeurtenissen, voor zover deze door de
eigenaar niet of niet voldoende is verzekerd en het verzekerde bedrag daarvoor ruimte laat;
g. bedrijfskleding die in de woning en/of bijgebouwen aanwezig is. Hieronder wordt verstaan de voor de
uitoefening van het beroep van verzekerde(n) bestemde bedrijfskleding. De maatschappij vergoedt de
schade op basis van dagwaarde tot maximaal € 1.000,= per gebeurtenis en alleen wanneer deze voor
rekening van verzekerde(n) komt.

9.2

De inboedel is behalve in het op het polisblad vermelde woonhuis tevens verzekerd:
a. in binnen het gebouw, waarin het woonhuis zich bevindt, gelegen gemeenschappelijke ruimten tegen
alle in artikel 8 genoemde gebeurtenissen, echter voor wat betreft diefstal en vandalisme uitsluitend
indien men het gebouw van buitenaf door braak is binnengedrongen;
b. op balkons en galerijen, in de tuin of op het erf, onder afdaken, behorende bij het woonhuis, tegen alle
in artikel 8 genoemde gebeurtenissen met uitzondering van neerslag, diefstal en vandalisme;
c. tuinmeubilair, tuingereedschap, buitenkeukens, vlaggenstok, wasgoed, droogrek en verlichting, die
eigendom zijn van verzekerde, aanwezig in de tuin of op het balkon van het woonhuis, zijn echter ook
verzekerd tegen diefstal en vandalisme;
d. op de onder artikel 9.2.b genoemde plaatsen voor zover het betreft zonweringen, rolluiken en
antennes, voor zover deze aan of bij het woonhuis zijn aangebracht, tegen alle in artikel 8 genoemde
gebeurtenissen;
e. op de onder artikel 9.2.b genoemde plaatsen voor zover het huurdersbelang betreft en voor zover
hieronder wordt verstaan schuurtjes en schuttingen tegen alle in artikel 8 genoemde gebeurtenissen,
echter voor wat betreft schade door storm met een eigen risico van € 100,= per gebeurtenis.
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9.3

Indien de inboedel van verzekerde zich tijdelijk - gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste
drie maanden - buiten het woonhuis bevindt, is deze tevens verzekerd:
a. in permanent bewoonde woonhuizen, van steen gebouwd met harde dekking, tegen alle in artikel 8
genoemde gebeurtenissen;
b. in andere gebouwen (exclusief strandhuisjes) tegen alle in artikel 8 genoemde gebeurtenissen, echter
voor wat betreft diefstal uitsluitend indien men het gebouw van buitenaf door braak is
binnengedrongen;
c. op andere plaatsen, zoals in de open lucht, in tenten, caravans, boten, strandhuisjes, uitsluitend tegen
brand, schroeien, zengen, smelten, brandblussing, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen,
gewelddadige beroving en afpersing. In auto's (geen aanhangwagens) - mits goed afgesloten - ook
tegen diefstal na braak aan de auto; Op het schadebedrag wordt het eigen risico in mindering
gebracht dat op het polisblad staat vermeld. De uitkering zal nimmer meer bedragen dan € 500,= per
gebeurtenis;
d. tijdens verhuizing of vervoer naar of van een herstel- of bewaarplaats ook tegen schade door een
ongeval het vervoermiddel overkomen, dan wel door verkeerd gebruik of een defect van enig
hulpmiddel bij het laden en lossen.

9.4

In geval van diefstal, afpersing of beroving, waarbij de huissleutel wordt ontvreemd, vergoeden wij het
vervangen van sloten of de cilinders van sloten in de toegangsdeuren van uw woonhuis, tot een maximum
bedrag van € 300,= per gebeurtenis. Het vervangen moet dan wel binnen 2 x 24 uur na de diefstal
gebeuren.

Art. 10

Vergoedingen boven het verzekerd bedrag

10.1

In geval van een gedekte gebeurtenis vergoedt de maatschappij boven het verzekerd bedrag:
a. bereddingskosten (zie nadere omschrijvingen in de algemene voorwaarden);
b. expertisekosten (zie nadere omschrijvingen in de algemene voorwaarden).

10.2

In geval van een gedekte gebeurtenis vergoedt de maatschappij tot maximaal 10% van het verzekerd
bedrag per onderdeel:
a. opruimingskosten (zie nadere omschrijvingen in de algemene voorwaarden);
b. apparaten en/of installaties van openbare (nuts)- bedrijven mits bevestigd aan het woonhuis. Deze
schade komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien deze niet door een andere verzekering
wordt gedekt;
c. extra kosten; de kosten die in redelijkheid benodigd zijn voor hotel, pension, levensonderhoud,
opslag van de inboedel en vervoer daarvan, noodzakelijk geworden door een op de polis gedekte
gebeurtenis.

10.3

In geval van een gedekte gebeurtenis vergoedt de maatschappij tot maximaal 20% van het verzekerd
bedrag voor de kosten van herstel van tuinaanleg, beplanting en bestrating behorende bij de tuin van het
op het polisblad omschreven woonhuis.

Art. 11

Beperkingen

11.1

Bij diefstal van lijfsieraden wordt een maximumvergoeding verleend van € 6.000,= per gebeurtenis. Indien
meer verzekeringen op de inboedel lopen wordt het bedrag naar verhouding van de verzekerde bedragen
verminderd. Deze beperking geldt niet, indien de lijfsieraden voor een afzonderlijk bedrag op deze polis
zijn verzekerd.
Deze lijfsieraden zijn uitsluitend verzekerd indien aanwezig in het woonhuis zoals op het polisblad
genoemd.

11.2

Bij schade aan de inhoud van een koel- en diepvriesinstallatie door stroomuitval wordt nooit meer dan
€ 1.250,= per gebeurtenis vergoed;

11.3

Bij schade aan zonweringen worden de reparatiekosten vergoed en als reparatie niet mogelijk is, de
aanschafwaarde. Op deze waarde zal voor elke maand, te rekenen vanaf de datum waarop de zonwering
1 jaar is geplaatst, 2% in mindering worden gebracht. De vergoeding zal echter ten minste 30% van de
aanschafkosten bedragen.

11.4

Als schade aan huisdieren wordt maximaal € 1.050,= per gebeurtenis vergoed aan:
- de kosten van een dierenarts;
- in geval van overlijden de kosten van aanschaf van een naar soort, ras en leeftijd vergelijkbaar
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huisdier.

Buitenhuis
Deze rubriek is alleen van toepassing als uit het polisblad blijkt dat deze is meeverzekerd.

Art. 12

Omvang van de dekking
Wij verzekeren diefstal van en materiële schade (dus geen verlies en vermissing) aan de inboedel,
die zich bevindt:
- buiten de eigen woning met berging en bijgebouw(en)
- buiten de gehuurde (vakantie) woning met berging en bijgebouw(en)
door een plotselinge en onzekere gebeurtenis, rekening houdende dat:
a. in geval van diefstal van lijfsieraden nooit meer dan € 1.000,= per gebeurtenis wordt
vergoed, tenzij uit de polis blijkt dat een hoger bedrag is verzekerd;
b. in geval van diefstal van audio-, visuele- en computerapparatuur nooit meer dan
€ 5.000,= per gebeurtenis wordt vergoed, tenzij uit de polis blijkt dat een hoger bedrag is
verzekerd;
c. in geval van diefstal van inboedel uit een (sta)caravan, chalet, vakantiewoning of vaartuig nooit
meer dan € 500,= per gebeurtenis wordt vergoed, tenzij deze objecten eveneens bij de
maatschappij zijn verzekerd. In dat geval bedraagt de maximale vergoeding 20% van het
verzekerde bedrag daarvoor. Inboedel permanent aanwezig in deze objecten valt niet onder de
dekking van deze verzekering, tenzij uit het polisblad blijkt, dat dit wel is meeverzekerd;
Tevens wordt/worden vergoed in geval van een gedekte gebeurtenis:
d. inboedel van derden; tegen alle in artikel 8 genoemde gebeurtenissen, voor zover deze door de
eigenaar niet of niet voldoende is verzekerd en het verzekerde bedrag daarvoor ruimte laat.

Art. 13

Uitsluitingen
Naast de beperkingen in deze bijzondere voorwaarden artikel 11 gelden ook de uitsluitingen in artikel 5
van het onderdeel Algemeen.
Er is ook geen recht op schadevergoeding:

13.1

als de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen om schade te voorkomen. Van
de verzekerde wordt verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet betere
maatregelen ter voorkoming van schade had kunnen nemen;

13.2

in het geval dat kostbare zaken zonder toezicht of niet in deugdelijke afgesloten ruimten zijn
achtergelaten. In een boot, bus, taxi, trein of vliegtuig moet de verzekerde kostbare en/of breekbare
zaken als handbagage meenemen. Daarbij blijft gelden wat hiervoor bij 13.1 en hierna bij 13.4 is gesteld;

13.3

in het geval dat kostbare zaken worden gestolen uit openbare gelegenheden (zoals café’s, restaurants,
etc.) als deze zaken zich uit het directe gezichtsveld of buiten handbereik van de verzekerde bevonden,
op het moment van diefstal;

13.4

in geval van diefstal van verzekerde zaken uit een motorrijtuig.
Deze uitsluiting geldt niet als de verzekerde kan aantonen dat er zichtbare braakschade is aan het
motorrijtuig.

13.5

als de verzekerde zaken verhuurd of uitgeleend zijn of in bewaring zijn gegeven aan anderen dan
verzekerden.

Art. 14

Schade
Behoudens hetgeen is gesteld in art. 6.1 is ook het navolgende van toepassing:
Wij vergoeden de schade die onder deze verzekering is gedekt, tegen overlegging van de originele
(herstel)nota’s als wij daarom vragen. Wij hebben het recht om (een deel van) de schade in natura te
vergoeden.
Als zaken die beschadigd zijn, hersteld of vervangen kunnen worden, hebben wij het recht te zorgen voor
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herstel of vervanging van die zaken.
Als een verzekerde zaak beschadigd is door een gedekte gebeurtenis, kunnen wij verlangen dat de
verzekerde deze zaak aan ons in eigendom overdraagt, voor wij tot uitkering verplicht zijn.
Schadevergoeding
Basis voor de berekening van de vergoeding die wij verlenen, is:
14.1

de nieuwwaarde voor zaken die niet ouder zijn dan twee jaar en waarvan de verzekerde de
oorspronkelijke aankoopnota kan overleggen;

14.2

de dagwaarde voor zaken waarvan de verzekerde de oorspronkelijke aankoopnota niet kan overleggen
en voor zaken die ouder zijn dan twee jaar;

14.3

de marktwaarde voor zaken die niet kunnen worden vervangen door nieuwe van dezelfde soort en
kwaliteit.

Glas
Deze rubriek is alleen van toepassing als uit het polisblad blijkt dat deze is meeverzekerd.

Art. 15

Omvang van de dekking
De verzekering dekt:

15.1

schade aan het verzekerde glas door breuk als gevolg van een van buiten komend onheil en de
plaatsingskosten;

15.2

schade aan het verzekerde glas door lekslaan, binnen 10 jaar na fabricagedatum, tot een maximum
bedrag van € 500,= per gebeurtenis. Onder lekslaan wordt verstaan de vermindering van doorzicht door
condensatie of aanslag van stofdelen aan de binnenzijde van het isolerend glas. Als de verzekeringnemer
op grond van de door de leverancier en/of fabrikant gegeven garantie aanspraak kan maken op
vergoeding, wordt de schade niet vergoed;

15.3
15.4

de kosten van een getroffen noodvoorziening na glasbreuk;
de kosten voor het gebruik van hangstellingen, steigers, hoogwerkers, takels en dergelijke, indien deze
extra hulpmiddelen noodzakelijk zijn voor het herstel van de schade, tot een maximum bedrag van
€ 500,= per gebeurtenis;

15.5

opruimingskosten tot een maximum bedrag van € 500,= per gebeurtenis;

15.6

schade ontstaan aan:
a. gebrandschilderd, gebogen of geëtst glas;
b. bewerkt glas waaronder wordt verstaan: glas met beschilderingen, opschriften, versieringen en
etswerk;
c. op het glas aangebrachte folie, alarmstrippen en dergelijke;
d. glas in windschermen en in balkon- en terreinafscheidingen en in vitrinekasten.

Art. 16

Beperkingen
Geen vergoeding vindt plaats voor schade ontstaan:

16.1

door brand, ontploffing en blikseminslag;

16.2

door een slechte onderhoudstoestand van het woonhuis, de kozijnen en de sponningen;
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16.3

tijdens de aan- en verbouw en/of tijdens leegstand en buiten gebruik zijn van het woonhuis;

16.4

tijdens verandering, verplaatsing of bewerking van het glas;

16.5

aan glas-in-lood ten gevolge van de slechte onderhoudstoestand van het lood;

16.6

door/voor de kosten van het verwijderen en wederom aanbrengen van zonweringen, rolluiken, tralie- en
rasterwerk en dergelijke.

Art. 17

Schade

17.1

Schadevergoeding
Bij schade zal vervanging door glas van dezelfde soort, kwaliteit en afmetingen plaatsvinden.
Bij schade aan liggend glas, zoals lichtkappen, afdaken en dergelijke vindt uitsluitend vergoeding plaats,
indien door de breuk lekkage is ontstaan.

17.2

Schaderegeling
Verzekerde mag schaden tot maximaal € 250,= zonder voorkennis van de maatschappij door een ter
plaatse gevestigd glasherstelbedrijf laten herstellen. Wel moet een schadeformulier met een
gespecificeerde nota worden ingezonden.
Mocht het schadebedrag meer bedragen dan € 250,= dan dient voordat tot vervanging wordt overgegaan
door de maatschappij toestemming te worden verleend.
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Clausuleblad Inboedelverzekering
Indien op het polisblad een of meerdere van de hieronder vermelde clausulenummers is/zijn vermeld, dan geldt de
inhoud van de betreffende clausule in aanvulling op, respectievelijk ter vervanging van het gestelde in de algemene en/of bijzondere voorwaarden.
De inhoud van een van toepassing gestelde clausule kan een uitbreiding of een beperking van de dekking inhouden
en gaat daarom voor op de bepalingen zoals vermeld in de algemene- en/of bijzondere voorwaarden.
M5001

Buitenbraak
In afwijking van hetgeen in de algemene resp. bijzondere voorwaarden inzake schade door diefstal en
vandalisme (indien medeverzekerd) is bepaald, wordt deze schade alleen dan vergoed, indien de
diefstal en vandalisme is voorafgegaan door braak aan het in het polisblad resp. vervolgblad
genoemde gebouw.
De clausule M5001, Buitenbraak, is uitsluitend van toepassing op de verzekering van de
bedrijfsuitrusting/inventaris.

M5002

Braak aan Perceelsgedeelten
In afwijking van hetgeen in de algemene - resp. speciale - cq bijzondere voorwaarden inzake schade
door diefstal en vandalisme (indien medeverzekerd) is bepaald, wordt deze schade alleen dan
vergoed, indien de diefstal en vandalisme wordt voorafgegaan door braak aan de perceelsgedeelten
waarin de verzekerde interesten zich bevinden.

M5042

Vonkenvangers
Indien de rookkanalen aangesloten zijn op een open haard (niet zijnde een gashaard) of allesbrander
dienen deze, op straffe van verlies van het recht op schadevergoeding, voorzien te zijn van
deugdelijke goedgekeurde vonkenvangers.

M5078

Alarminstallatie
Deze verzekering is ten aanzien van het diefstal-/ inbraak-/en vandalismerisico aangegaan
onder het beding dat alle in de polis genoemde risicoadressen zijn voorzien van een
inbraakbeveiliging, die is aangelegd door een door het Nationaal Centrum voor Preventie
gecertificeerd (BORG) beveiligingsbedrijf.
Verzekeringnemer is verplicht:
1.a. een onderhoudscontract af te sluiten met het beveiligingsbedrijf voor minimaal één controle
per jaar. Het onderhoudscontract moet van kracht blijven gedurende de looptijd van de
verzekering;
1.b. er voor te zorgen dat indien de beveiliging is opgeleverd met een inbraakcertificaat, afgegeven
door het Nationaal Centrum voor Preventie, dit certificaat van kracht blijft en haar geldigheid
behoudt gedurende de looptijd van de verzekering;
2.
de beveiliging in een werkvaardige toestand te houden en te gebruiken;
3.a. indien de beveiliging zich om welke reden dan ook niet in werkvaardige toestand bevindt dit zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag, mede te delen aan het
beveiligingsbedrijf en,
3.b. indien de beveiliging niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd kan worden de maatschappij(en)
hierover zo spoedig mogelijk na het bekend worden hiervan in te lichten en de voorschriften
van de maatschappij(en) op te volgen;
4.
gedurende de tijd dat de beveiliging zich niet in werkvaardige toestand bevindt of gedurende
de tijd dat het signaal van de elektronische beveiliging niet aan de Particuliere Alarm
Centrale (PAC) wordt doorgemeld en/of niet aan de afgesproken opvolgingsdiensten en politie
wordt doorgegeven, maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat er een geringere graad
van beveiliging optreedt;
5.
vooraf overleg te plegen met het beveiligingsbedrijf en de maatschappij(en) indien als gevolg
van een voorgenomen verbouwing, herinrichting of anderszins al dan niet tijdelijk een
geringere graad van beveiliging zal optreden.
Indien verzekerde niet aan bovengenoemde verplichtingen voldoet, heeft de maatschappij het recht
vergoeding ter zake van schade aan zaken in de omschreven woning door diefstal of poging daartoe
en vandalisme te verminderen met 15%.

M5127

Politiecertificaat Veilige Woning
Hierbij wordt aangetekend dat bij het tot stand komen van de verzekering en het vaststellen van de premie
rekening is gehouden met de aanwezigheid van inbraakpreventieve maatregelen overeenkomstig het
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Politiekeurmerk Veilig Wonen.
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M5175

Alarminstallatie NCP/CCV
Het gebouw, vermeld achter risico adres, is beveiligd door middel van een
inbraaksignaleringssysteem volgens de richtlijnen van het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) of
Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) dat voldoet aan de beveiligingsklasse zoals vermeld
op het polisblad, geïnstalleerd door een NCP/CCV-erkend BORG beveiligingsbedrijf.
Verzekeringnemer is verplicht:
1.a. een onderhoudscontract af te sluiten met het beveiligingsbedrijf voor minimaal één controle
per jaar. Het onderhoudscontract moet van kracht blijven gedurende de looptijd van de
verzekering;
1.b. er voor te zorgen dat als de beveiliging is opgeleverd met een
inbraakcertificaat/opleveringsbewijs dat afgegeven is door het beveiligingsbedrijf, dit
certificaat/bewijs van kracht blijft en haar geldigheid behoudt gedurende de looptijd van de
verzekering;
2.
de beveiliging in een werkvaardige toestand te houden en te gebruiken;
3.a. als de beveiliging zich om welke reden dan ook niet in werkvaardige toestand bevindt dit zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag, mede te delen aan het
beveiligingsbedrijf en,
3.b. als de beveiliging niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd kan worden de maatschappij(en) hierover
zo spoedig mogelijk na het bekend worden hiervan in te lichten en de voorschriften van de
maatschappij(en) op te volgen;
4.
gedurende de tijd dat de beveiliging zich niet in werkvaardige toestand bevindt of gedurende
de tijd dat het signaal van de elektronische beveiliging niet aan de Particuliere Alarm Centrale
(PAC) wordt doorgemeld en/of niet aan de afgesproken opvolgingsdiensten en politie wordt
doorgegeven, maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat er een geringere graad van
beveiliging optreedt;
5.
vooraf overleg te plegen met het beveiligingsbedrijf en de maatschappij(en) als gevolg van
een voorgenomen verbouwing, herinrichting of anderszins al dan niet tijdelijk een geringere
graad van beveiliging zal optreden.
Er is in geval van schade geen dekking, als verzekeringnemer deze maatregelen niet heeft getroffen,
tenzij hij aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen
aan deze voorwaarde en verplichtingen.
Indien verzekerde niet aan bovengenoemde verplichtingen voldoet, heeft de maatschappij het
recht vergoeding ter zake van schade aan zaken in de omschreven woning door diefstal of poging
daartoe en vandalisme te verminderen met 15%.
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