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

Art. 1

Begripsomschrijvingen

1.1

Verzekerd object
Het op het polisblad omschreven object.

Art. 2

Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt de schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object als gevolg
van:
a. vermissing, diefstal, beroving en afpersing;
b. overige van buiten komende onheilen;
c. brand al dan niet het gevolg van enig gebrek.

Art. 3

Uitsluitingen
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade:
a. door diefstal uit motorrijtuigen, of door diefstal of vermissing tijdens het onbeheerd achterlaten
buiten de woning van de verzekerde, tenzij uit een afgesloten ruimte, waaraan sporen van braak
aanwezig zijn;
b. door slijtage of enig geleidelijk werkende invloed, mot of ander ongedierte;
c. bestaande uit krassen, schrammen of deuken, tenzij deze beschadigingen gelijktijdig met een
andere gedekte gebeurtenis zijn ontstaan;
d. door foutieve of onvoldoende bewerking, reparatie, reiniging of restauratie;
e. aan lenzen, glas, veren, foudraals, koffers, etuis, standaards, of schade door stroom- of
batterijlekken, tenzij ontstaan door een andere gedekte gebeurtenis;
f. gedurende de tijd dat het verzekerde object in pand, consignatie of huur is gegeven;
g. door opzet, molest, atoomkernreacties, overstroming, aardbeving en vulkanische uitbarsting zoals
omschreven in de nadere omschrijvingen in de algemene voorwaarden.

Art. 4

Verzekeringsgebied
Deze verzekering is van kracht waar ook ter wereld.
Voor verzekerde kunstvoorwerpen, zoals schilderijen, aquarellen, prenten en tekeningen, is deze
verzekering uitsluitend van kracht, als deze objecten zich bevinden in het op het polisblad genoemde
gebouw.
Bij blijvende overbrenging van deze kunstvoorwerpen naar een ander adres binnen Nederland is deze
verzekering daar ook van kracht mits ten aanzien van dit gebouw vergelijkbare voorzieningen zijn
getroffen. De verzekeringnemer dient binnen 30 dagen na de overbrenging de maatschappij hiervan in
kennis te stellen.
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Art. 5

Schadevaststelling

5.1

Als de schade niet met onderling goedvinden kan worden vastgesteld, heeft de verzekerde het recht
om een deskundige te benoemen, die in overleg met de deskundige van de maatschappij de grootte
van de schade zal vaststellen. Bereiken beide deskundigen geen overeenstemming dan benoemen zij
een derde deskundige, die binnen de grenzen van de beide taxaties de schade bindend zal vaststellen.

5.2

De kosten van de ingeschakelde deskundigen zijn voor rekening van de maatschappij.
Het salaris en de kosten van de door de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze
geraadpleegde deskundigen worden slechts vergoed voor zover:
- dit salaris en deze kosten niet uitgaan boven het salaris en de kosten die de door de maatschappij
benoemde expert en diens deskundigen in rekening brengen;
- deze betrekking hebben op het vaststellen van de hoogte van de schade.

Art. 6

Schade-uitkering

6.1

Als in geval van schade het verzekerde object wordt gerepareerd, worden de reparatiekosten tot
maximaal het verzekerde bedrag vergoed, zonder aftrek wegens verbetering nieuw voor oud.

6.2

Als in geval van schade het verzekerde object:
a. niet kan worden gerepareerd;
b. niet wordt gerepareerd, hoewel dat mogelijk is;
c. uit de macht van de verzekerde is geraakt en terugverkrijging niet binnen redelijke termijn is te
verwachten;
wordt tot maximaal het verzekerde bedrag, de waarde van het verzekerde object vlak voor het
ontstaan van de schade vergoed onder aftrek van de waarde van de eventuele restanten.

6.3

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op een Nederlandse aankoopnota of taxatierapport van een
deskundige. De waarde van het (de) object(en) vlak voor het ontstaan van de schade geldt als
door een deskundige getaxeerd conform artikel 7:960 BW.
Ingeval van schade dienen deze stukken overlegd te worden.
Vindt de schade plaats na 3 jaar sinds de opmaak van de aankoopnota of het taxatierapport, of
kunnen er geen Nederlandse aankoopnota’s of taxatierapporten worden overlegd, dan geldt als
waarde van het verzekerde object vlak voor het ontstaan van de schade, de dagwaarde.

6.4

In geval van schade aan bij elkaar behorende objecten of onderdelen van objecten vindt geen
vergoeding plaats van de waardevermindering doordat een object of verzameling van objecten
incompleet is geworden.

Art. 7

Wijziging van het risico
De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk in te lichten over iedere
omstandigheid, die het risico waartegen verzekerd is, beïnvloedt. In deze gevallen heeft de
maatschappij het recht:
a. de premie en voorwaarden te herzien;
b. de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden;
c. de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, als de wijziging van het risico
van dien aard is dat gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet meer van de
maatschappij kan worden verlangd.

Art. 8

Overgang van het risico
Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de dekking, behalve bij overgang van het verzekerde
belang door overlijden. In dat geval kunnen de erfgenamen van verzekeringnemer en de maatschappij
de overeenkomst binnen 9 maanden nadat zij met dit overlijden bekend zijn geworden opzeggen, met
inachtneming van een termijn van 30 dagen.
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