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VOORWAARDEN KOSTBAARHEDENVERZEKERING

OV KBH

Deze bijzondere voorwaarden vormen samen met de Algemene Voorwaarden OV ALG de geldende
polisvoorwaarden.

Art. 1

Begripsomschrijvingen

1.1

Bont
Kleding, tassen en dergelijke die zijn vervaardigd van of grotendeels bestaan uit bont.

1.2

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

1.3

Kluis
Brand- en inbraakvrije bergruimte voor papieren en zaken van waarde.
De waarde-indicatie van de kluis dient te voldoen aan het maximaal toegestane verzekerde bedrag dat
hierin kan worden opgeborgen. De kluis dient gecertificeerd te zijn conform Euro-norm.

1.4

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
soortgelijke stoffen, alsmede parels.

1.5

Medische instrumenten
a. Optische instrumenten
Gereedschappen en toestellen die werken door of afhankelijk zijn van licht en/of lichtstralen,
zoals telescopen en microscopen.
Niet als optische instrumenten worden beschouwd:
1. Audiovisuele / computerapparatuur
2. Brillen / contactlenzen
b. Medische instrumenten / hulpmiddelen
1. Instrumenten die zijn vervaardigd om medische verrichtingen uit te voeren.
2. Hulpmiddelen ter ondersteuning of vervanging van (uitgevallen) lichaamsfuncties.
Niet als medische instrumenten / hulpmiddelen worden beschouwd:
3. Instrumenten en middelen voor zelfzorg, zoals scharen, pincetten, verband en medicijnen.
4. Brillen / contactlenzen.

1.6

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

1.7

Verzekerde
Verzekeringnemer en/of een inwonend gezinslid dan wel degene met wie de verzekeringnemer in
duurzaam gezinsverband samenwoont.
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1.8

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.

Art. 2

Omvang van de dekking
De verzekering dekt, tijdens de looptijd van de verzekering, de verzekerde voorwerpen tegen materiële
schade door een hierna genoemde gebeurtenis:
a. verlies, waaronder begrepen verlies door diefstal of vermissing;
b. beschadiging door elk van buitenkomend onheil;
c. als gevolg van brand, ontploffing, ook indien dit voortkomt uit eigen gebrek, materiaal en/of
constructiefouten;
niet zijnde een gebeurtenis die onder de algemene en/of bijzondere voorwaarden is beperkt of
uitgesloten.

Art. 3

Verzekeringsgebied

3.1

Werelddekking:
Lijfsieraden, bont, medische- en /muziekinstrumenten zijn verzekerd in de gehele wereld.

3.2

Verzekerd in het woonhuis (excl. de bijgebouwen)
Schilderijen, antiek/kunst en verzamelingen. Tevens is verzekerd het vervoer van en naar alsmede
verblijf bij een reparateur en verhuizing.
Diefstal tijdens het transport alleen na sporen van braak aan het middel van vervoer.

Art. 4

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

Art. 5

Beperkingen Lijfsieraden
Bij niet nakomen van onderstaande bepalingen verliest verzekerde het recht op schadevergoeding, tenzij
verzekerde bewijst dat de schade hierdoor niet is ontstaan.
a. Controle lijfsieraden vanaf € 4.500,= per verzekerd voorwerp
Voor sieraden met een waarde vanaf € 4.500,= geldt dat de verzekering slechts van kracht is, indien
deze sieraden 3-jaarlijks gecontroleerd en - indien nodig - hersteld worden door een juwelier of een
andere deskundige, waarvan in geval van schade, een schriftelijk bewijs kan worden overlegd.
b. Kluis voor lijfsieraden met een totale waarde meer dan € 25.000,=
Indien de totale waarde van de verzekerde sieraden meer dan € 25.000,= bedraagt, geldt het
volgende, voor wat betreft het risico van diefstal.
Bij de verzekeringnemer thuis zijn – tijdens de afwezigheid van de bewoners – de lijfsieraden slechts
verzekerd voor zover die lijfsieraden, zijn opgeborgen in een in de woning verankerde afgesloten kluis,
dit geldt niet voor sieraden die “op het lichaam” worden gedragen.

Art. 6

Uitsluitingen
Niet verzekerd is schade:

6.1

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

6.2

door normaal gebruik van de verzekerde voorwerpen (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;

6.3

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

6.4

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

6.5

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;
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6.6

door opzet, ernstige nalatigheid of zorgeloosheid van verzekerde (onder andere door diefstal uit of
vanaf voer- of vaartuigen, tenzij verzekerde aannemelijk maakt dat hij niet in zorg tekort is
geschoten);

6.7

door onder fabrieks- of leveranciersgarantie vallende gebeurtenissen;

6.8

ontstaan tijdens het in pand, huur, bruikleen, consignatie, eigendomsoverdracht tot zekerheid of
borgstelling afstaan van de verzekerde voorwerpen, tenzij met de maatschappij anders is
overeengekomen;

6.9

aan verzekerde voorwerpen die worden gebruikt anders dan voor particulier gebruik. Onder particulier
gebruik wordt tevens verstaan incidenteel beroepsmatig gebruik van de verzekerde voorwerpen.

Art. 7

Risicobekendheid en risicowijziging

7.1

De verzekerde voorwerpen worden geacht eigendom van verzekeringnemer te zijn.

7.2

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

7.3

Verzekerde is verplicht binnen 60 dagen na het optreden van een wijziging in bouwaard of bestemming
van het woonhuis, 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.

7.4

Eigendomsovergang
Verzekeringnemer dient de maatschappij zo spoedig als redelijk mogelijk is in kennis te stellen van
eigendomsovergang van de kostbaarheden.
Wanneer sprake is van eigendomsovergang van (een deel) het verzekerd belang, anders dan door
overlijden, vervalt (voor dit deel) de dekking.
Na overlijden van de verzekeringnemer blijft de verzekering van kracht.
Binnen negen maanden nadat de maatschappij met dit overlijden bekend is geworden, heeft de
maatschappij de mogelijkheid om de verzekering op te zeggen met inachtneming van een termijn van
een maand. De erfgenamen kunnen opzeggen zonder een opzegtermijn.

Art. 8

Verhuizing

8.1

Indien de verzekerde voorwerpen, zoals genoemd in art. 3.2 naar een ander adres zijn 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.

8.2

Bij overbrenging van de verzekerde voorwerpen naar een woonhuis 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.

8.3

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. 9

Taxatie
Indien de verzekerde voorwerpen 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.
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
objecten te verzekeren. De vaste taxatie is niet geldig voor deze objecten.
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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. 10

Schadevaststelling

10.1

Het verzekerde bedrag is gebaseerd op een originele aankoopnota of een taxatierapport opgemaakt
door een deskundige als bedoeld in artikel 7:960 BW, welke stukken ingeval van schade overlegd
dienen te worden.

10.2

Vaststelling van de schade
a. De schade zal in onderling overleg of door een door ons te benoemen expert worden vastgesteld,
tenzij wordt overeengekomen dat twee experts de schade zullen vaststellen. De verzekerde en de
maatschappij benoemen dan elk een expert;
b. Deze experts benoemen samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden, een derde expert, die
bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide
taxaties bindend vaststelt.
Door medewerking te verlenen aan de vaststelling van de schade worden wij niet tot uitkering
verplicht.

10.3

De taxatie van de expert(s) vermeldt:
a. het verschil tussen de nieuwwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor en onmiddellijk na
de schadegebeurtenis;
b. de nieuw- en dagwaarde van het beschadigde;
c. indien het beschadigde kan worden hersteld: de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis
en de door het herstel niet opgeheven waardevermindering.

10.4

Omvang van de schade / schade-uitkering
De schade wordt vergoed op basis van de nieuwwaarde, eventuele reparatie dient vooraf door de
maatschappij te worden goedgekeurd.
Bij algeheel verlies van een verzekerde zaak bedraagt de schade de nieuwwaarde van de
verzekerde zaak onmiddellijk voor de schade, tenzij het hierna bepaalde van toepassing is:
a. De schade wordt vergoed op basis van dagwaarde als deze betrekking heeft op:
- zaken waarvan de dagwaarde onmiddellijk voor de schadegebeurtenis minder bedroeg dan
40 % van de nieuwwaarde;
- zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;
b. Als schadevergoeding worden de herstelkosten vermeerderd met de eventuele waardevermindering,
echter tot ten hoogste de nieuwwaarde indien de schade hersteld kan worden.

10.5

Stellen en verzamelingen
Bij het verloren gaan van één van de bij elkaar behorende voorwerpen wordt niet alleen de waarde van
het verloren gegane stuk vergoed, maar ook de waardevermindering die het overblijvende deel ondergaat
door het niet meer volledig zijn van het stel en/of de verzameling.
Er zal in geen geval meer worden vergoed dan het verzekerde bedrag van het stel en/of de verzameling.

Art. 11

Schadevergoeding

11.1

De maatschappij behoudt zich het recht voor een schade in natura te vergoeden.

11.2

In geen geval zal meer worden vergoed dan het verzekerde bedrag.

11.3

Onderverzekering
Indien bij schade blijkt dat het verzekerd bedrag lager is dan de waarde van de kostbaarheden
onmiddellijk voor de schadegebeurtenis, wordt vergoeding verleend in verhouding van het verzekerde
bedrag tot de volle waarde.
Dit geldt niet voor de expertisekosten, deze worden altijd volledig vergoed..
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