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Artikel 1
Definities
1.

5.

Audiovisuele- en computerapparatuur:
a. Beeld- en geluidsapparatuur, zoals tv’s, radio’s, cd-, dvden mp3-spelers, tuners, versterkers, platenspelers, microfoons, luidsprekers en foto-, film- en videocamera’s.
b. Ontvang-, zend- en navigatieapparatuur, zoals telefoons,
routeplanners en gps-apparaten.
c. Computer- en randapparatuur, zoals pc’s, laptops, tablets, smartphones, spelcomputers, scan-, print- en kopieerapparaten en webcams.
Hieronder vallen ook:
d. de gebruikelijke accessoires en (losse) componenten,
zoals antennes, decoders, modems, acculaders, snoeren, spelbesturing, koptelefoons, statieven en tassen;
e. informatie-, beeld- en geluidsdragers, zoals cd’s, dvd’s,
usb-sticks, memory cards en elpees. Daarbij gaat het niet
alleen om de dragers zelf, maar ook om alles wat er bij
de aanschaf op stond. Voorwaarde is dat dit legaal is
verkregen en bestemd is voor verkoop aan het grote publiek (massa-afzet);
f. standaardprogrammatuur voor uw computer;
g. artikelen die u voor het gebruik van de hiervoor genoemde apparatuur nodig heeft, zoals inktcartridges, toner en
(foto)papier;
h. wearable devices (op het lichaam draagbare apparatuur),
zoals smartwatches, smartglasses, fitness bands en virtualrealitybrillen.

2.

Dagwaarde:
de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering door veroudering of slijtage.

3.

Geld en geldswaardig papier:
in eigendom van verzekerde zijnde contant geld, betaalkaarten, elektronische betaalmiddelen, creditcards, pasjes,
chipknip, chippers en alle papier waaraan in het maatschappelijk verkeer een concrete geldswaarde wordt toegekend. Ongetekende cheques vallen hier niet onder.

4.

Huurdersbelang:
verbeteringen, uitbreidingen en veranderingen die volgens
de verkeersopvatting deel uitmaken van de door de verzekeringnemer gehuurde woning en die voor zijn rekening of
die van een vorige huurder in, aan of bij deze woning zijn
aangebracht.
Tot het huurdersbelang worden onder dezelfde voorwaarden ook gerekend:
Op het terrein van het gebouw, geplaatst op en verankerd
aan een betonnen of daarmee gelijkwaardig fundament,
voor huishoudelijk gebruik dienende bijgebouwen en andere bouwsels, waaronder tevens terreinafscheidingen; alles
mits aanwezig in de bij de gehuurde woning behorende
siertuin en niet bestaande uit rietmatten of beplantingen.
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Verhuizing; wijziging van het risico
Verplichtingen bij schade; verlies van rechten;
Schadevaststelling en schadevergoeding
Overgang van het belang
Andere verzekeringen

Inboedel:
alle roerende zaken, behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en de duurzaam met
hem samenwonende personen, alsmede het huurdersbelang.
Niet tot de inboedel worden gerekend:
1. geld en geldswaardig papier;
2. onbewerkte edelmetalen en ongezette edelgesteenten;
3. motorrijtuigen anders dan brom- en snorfietsen, aanhangwagens, caravans en alle vaartuigen anders dan
zeilplanken; alles met inbegrip van de daarbij behorende onderdelen en accessoires;
4. zaken voor handels-, beroeps- of bedrijfsdoeleinden;
5. levende have.

6.

Inbraak:
het zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot een afgesloten gebouw of ruimte door middel van braak, dat wil
zeggen door het verbreken van afsluitingen daarvan.

7.

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

8.

Nieuwwaarde:
het bedrag dat onmiddellijk vóór de gebeurtenis nodig zou
zijn geweest om nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en
kwaliteit aan te schaffen en zonodig te plaatsen en/of installeren.

9.

Overige bijzondere bezittingen:
muziekinstrumenten, kunst met uitzondering van schilderijen, antiek en verzamelingen, zijn de voorwerpen waaraan
op grond van hun artistieke kwaliteiten, ouderdom en/of
zeldzaamheid een speciale waarde wordt toegekend.

10.

Permanent bewoond:
de omstandigheid waarbij in de regel iemand dag en nacht
rechtmatig aanwezig is in de woning waarin de inboedel
zich bevindt. In geen geval wordt als permanent bewoond
beschouwd: de woning die wekelijks meer dan drie etmalen
resp. jaarlijks langer dan 60 dagen achtereenvolgend verlaten is.

11.

Verzekerde:
1. degene op wiens naam de verzekering loopt (verzekeringnemer);
2. degene met wie verzekeringnemer duurzaam in gezinsverband samenwoont, voor zover de verzekerde
zaken hen toebehoren.
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12.

Woning:
het in het polisblad genoemde en door de verzekeringnemer bewoonde gebouw of appartement, inclusief de daarbij
aanwezige voor hem tot huishoudelijk gebruik dienende
bijgebouwen, doch met uitsluiting van kelderboxen, garageboxen of dergelijke bergingen en gemeenschappelijke
ruimten als trappenhuizen, portieken en galerijen.

Artikel 2
Risico – omschrijving

2.c.

Water
Schade aan de inboedel door water onvoorzien gestroomd
uit:
1. een aquarium (bij breuk van een aquarium is tevens
gedekt de schade aan het aquarium zelf en de daardoor verloren gegane inhoud);
2. een waterbed;
3. uit rioolputten of rioolbuizen als gevolg van onvoorziene verstopping.

2.d.

Olie
Onvoorzien gestroomd uit een op een schoorsteen aangesloten centrale verwarmingsinstallatie of een met olie gevulde elektrische radiator.

2.e.

Vorst
Veroorzaakt door het kapot vriezen van leidingen of daarop
permanent aangesloten installaties en apparaten, mits deze zich binnen de woning bevinden en de woning niet (tijdelijk) leegstaat of verbouwd wordt.

3.a.

Weersinvloeden
1. Sneeuwdruk;
2. Inslaan van hagelstenen;
3. Inductie of overspanning ten gevolge van een op of in
de omgeving van de woning plaatsvindende blikseminslag of -overslag.

3.b.

Geweld
1. Gepleegd door iemand die zich buiten de woning
bevindt;
2. Relletjes;
3. Dieren die de woning plotseling en onverwacht zijn
binnengedrongen.

4.

Schroeien, zengen, smelten, verkolen
Als gevolg van de hitte – uitstraling van een ander brandend, gloeiend of heet voorwerp of van de aanraking
daarmee.

5.

Scherven van brekende ruiten en van spiegels
Die aan de inboedel schade veroorzaakt hebben, alsmede
de schade aan de vast opgehangen spiegel zelf.

6

Storing in een koel- / vriesinstallatie
Als gevolg van het uitvallen van de elektrische stroom langer dan 6 uur of van een plotseling en onvoorzien defect
aan de koel- of vriesinstallatie, waaronder uitsluitend te
verstaan is schade aan de inhoud door bederf.

7.

Defect was-/droogmachine
Een plotseling, onverwacht defect aan een was- of droog
machine, waaronder uitsluitend te verstaan is schade aan
het wasgoed dat zich in de machine bevindt.

8.

Andere van buiten komende onheilen
Schade aan de inboedel, veroorzaakt door enige hiervóór
niet genoemd plotseling en onverwachte gebeurtenis, zoals
gedefinieerd in de “Nadere Omschrijvingen”.
Onverminderd hetgeen gesteld onder de genoemde speciale dekkingen, beperkingen en uitsluitingen.

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

Artikel 3
Omvang van de dekking
Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is
bepaald, waaronder de speciale dekkingen, de beperkingen en de
uitsluitingen, is verzekerd de directe materiële schade aan of het
verlies van de op het polisblad omschreven inboedel die zich in de
woning bevindt, tegen de hierna vermelde gebeurtenissen.
1.a.

Brand, ontploffing, blikseminslag en luchtvaartuigen
Als gedefinieerd in de “Nadere Omschrijvingen“.

1.b.

Walm, rook en roet
Plotseling en onverwacht uitgestoten door op een schoorsteen aangesloten verwarmingsapparaat dat zich binnen
de woning bevindt (als zodanig geldt niet een open haard).

1.c.

Storm
Als gedefinieerd in de “Nadere Omschrijvingen”.

1.d.

Diefstal, gewelddadige beroving en afpersing
Alsmede vernieling of beschadiging als gevolg van diefstal,
inbraak, gewelddadige beroving en afpersing, mits de woning waarin de inboedel zich bevindt, permanent bewoond
is.

1.e.

Vandalisme
Gepleegd door iemand die wederrechtelijk de woning is
binnengedrongen.

1.f.

Aanrijding, aanvaring van, en het omvallen van bomen,
hijskranen of heistellingen tegen
De op de polis omschreven woning.

2.a.

Neerslag
1. Directe neerslag: schade als gevolg van op de locatie
opgetreden neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater), onvoorzien de woning binnengedrongen via
daken of balkons of vensters als gevolg van overlopen
of lekkage van daken en dakgoten of de bovengrondse
afvoerpijpen daarvan;
2. Indirecte neerslag: schade als gevolg van water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige
plaatselijke regenval wordt verstaan neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in
72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan.

2.b.

Water of stoom
Schade aan de inboedel door water of stoom onvoorzien
gestroomd uit – binnen en buiten de op het polisblad omschreven woning gelegen aan- en afvoerleidingen en daarop permanent aangesloten toestellen en installaties van
waterleiding, warmwatervoorziening, centrale verwarming,
een airconditioning of een sprinklerinstallatie; als gevolg
van een plotseling optredend defect aan deze installatie.
Onder leidingen worden in het kader van deze dekking uitdrukkelijk niet bedoeld tuinslangen die, al dan niet permanent aangesloten tussen een waterkraan en een (centraal)
verwarmingssysteem, dienen als vulmethode van dat verwarmingssysteem.
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Artikel 4
Speciale dekkingen
1.

Audiovisuele- en computerapparatuur
De verzekering dekt tegen alle in artikel 3 omschreven gebeurtenissen tot maximaal € 12.000,-, tenzij uit het polisblad blijkt dat hiervoor een extra afzonderlijk bedrag is
meeverzekerd.

2.

Bereddingskosten
De verzekering dekt, zonodig boven het verzekerde bedrag
de bereddingskosten tijdens of na een gedekte gebeurtenis
gemaakt om schade aan de verzekerde zaken te voorkomen of te verminderen.
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3.

Extra kosten voor huisvesting en voeding
Indien het op het polisblad omschreven gebouw door een
gedekte gebeurtenis onbewoonbaar is geworden, zijn zonodig boven het verzekerde bedrag gedurende maximaal
52 weken, tot maximaal 10% van de verzekerde som de
extra kosten voor huisvesting en voeding verzekerd. Als het
gebouw niet wordt herbouwd of hersteld, vindt vergoeding
plaats over een periode van maximaal 12 weken.

4.

Gehuurde inboedel
Tegen alle in artikel 3 omschreven gebeurtenissen zijn verzekerd de door verzekerde gehuurde zaken, voor zover zij
onder de definitie inboedel vallen, aanwezig in de op het
polisblad omschreven woning.
Deze dekking geldt uitsluitend indien de eigenaars zelf niet
of niet voldoende verzekerd zijn en de schade voor rekening van verzekerde komt.

5.

Geld en geldswaardig papier
De verzekering dekt, zonodig boven het verzekerde bedrag
tot maximaal € 1.000,- per gebeurtenis geld en geldswaardig papier, dat eigendom is van een verzekerde en behoort
tot de particuliere huishouding:
1. en aanwezig is in de op de polis genoemde permanent
bewoonde woning, of tijdelijk in een ander permanent
bewoond woonhuis of appartement binnen Nederland
tegen de genoemde gebeurtenissen in artikel 3, sub 1
t/m 7. Met geld dat eigendom is van een verzekerde
wordt gelijkgesteld geld dat een verzekerde voor een
derde voor particuliere doeleinden binnen de woning
onder zich heeft.
2. tijdelijk aanwezig binnen Nederland tegen gewelddadige beroving of afpersing.

meenschappelijke ruimte in het gebouw waarin verzekeringnemer woont;
a. tegen de in artikel 3 omschreven gebeurtenissen;
b. schade door (poging tot) diefstal of door vandalisme is uitsluitend gedekt na inbraak.
2. De aan de buitenzijde van de woning bevestigde of
daarbij geplaatste naamborden, zonweringen, vlaggenstokken, (schotel-) antennes of huurdersbelang;
a. tegen de in artikel 3, sub 1 t/m 7 omschreven
gebeurtenissen;
3. In tuin of op het balkon van de woning aanwezig:
a. wasgoed en droogrekken; zonnewijzers en vlaggenstok; tuinmeubilair waaronder wordt verstaan:
tuinstoelen, - banken, - tafels; zijn verzekerd tegen
de in artikel 3 , sub 1 t/m 7 omschreven gebeurtenissen met uitzondering van schade door storm,
neerslag of andere weersinvloeden.
b. tuinbeelden, tuinverlichting, tuinornamenten waaronder wordt verstaan: sier- en kunstvoorwerpen en
vijverpompen, die specifiek bestemd zijn om in de
tuin geplaatst worden; en tuingereedschap waaronder niet wordt verstaan: werktuigen die worden
aangedreven door een (elektro-) motor; zijn verzekerd tegen de in artikel 3, sub 1 t/m 7 omschreven
gebeurtenissen met uitzondering van schade door
storm, neerslag of andere weersinvloeden. De
schadevergoeding bedraagt eventueel na aftrek
van het eigen risico, maximaal € 1.250,- per gebeurtenis.
10.

Schadevergoeding wordt uitsluitend verleend, indien en
voor zover de betrokken bancaire instelling geen schade
vergoedt. Indien voor gebruik van geldswaardig papier
voorschriften zijn uitgevaardigd door de uitgevende instanties, bestaat tevens uitsluitend recht op schadevergoeding
indien deze voorschriften aantoonbaar zijn nageleefd.
6.

Hak- en breekwerk
Bij springen door vorst, breuk, verstopping of een ander
plotseling optredend defect aan een leiding van de op de
polis omschreven woning, en waardoor schade is ontstaan
aan de inboedel, zijn - tot maximaal 10% van de verzekerde som - verzekerd de kosten van opsporing van breuk of
defect en van het daarmee verband houdende breek- en
herstelwerk aan muren vloeren en andere onderdelen van
de woning. Deze kosten worden alleen vergoed voor zover
deze ten laste komen van verzekeringnemer als huurder en
door geen andere verzekering zijn gedekt.

7.

Herstellingskosten van de tuin
De verzekering dekt zonodig boven het verzekerde bedrag
tot maximaal 10% van de verzekerde som de kosten van
herstel van bestratingen, tuinaanleg en beplanting behorend bij de woning na schade door een gedekt evenement
verzekerd, voor zover deze niet is gedekt onder een opstalverzekering en met uitzondering van schade door storm,
neerslag, andere weersinvloeden, diefstal of vandalisme.

8.

Huurdersbelang
De verzekering geeft dekking tot maximaal € 6.000,-, tenzij
uit het polisblad blijkt dat hiervoor een extra afzonderlijk
bedrag is meeverzekerd;
1. tegen de in artikel 3, sub 1 t/m 7 omschreven gebeurtenissen;
2 tegen schade aan het op het polisblad omschreven
gebouw door inbraak of poging daartoe.
Deze kosten worden alleen vergoed voor zover deze ten
laste komen van verzekeringnemer als huurder en door
geen andere verzekering zijn gedekt.

9.

Inboedel buiten de woning
De verzekering dekt schade aan delen van de inboedel die
zich buiten de woning bevinden:
1. In een bij de verzekeringnemer in gebruik zijnde kelderbox, garagebox of dergelijke berging of in een gePagina 3 van 8

Inboedel elders binnen Nederland
In de hierna vermelde situaties is de inboedel van verzekeringnemer ook verzekerd tegen de aldaar genoemde gebeurtenissen, wanneer de inboedel zich tijdelijk wegens
verhuizing of verbouwing, gedurende een aaneengesloten
periode van ten hoogste drie maanden elders binnen Nederland bevindt.
1. In permanent bewoonde woningen
a. tegen alle in artikel 3 omschreven gebeurtenissen;
2. In een ander gebouw of in een niet permanent bewoonde woning:
a. tegen de in artikel 3, sub 1 t/m 7 omschreven
gebeurtenissen;
b. schade door (poging tot) diefstal of door vandalisme is uitsluitend gedekt na inbraak.
3. Buiten gebouwen:
a. tegen de in artikel 3, sub 1.a. en sub 4 omschreven
gebeurtenissen;
b. schade door diefstal is alleen gedekt na afpersing
of beroving, mits gepaard gaande met geweld of
bedreiging met geweld.
4. In auto’s:
a. schade door diefstal na braak is gedekt tot een
maximum van € 250,- per gebeurtenis, mits duidelijke sporen van braak aan de buitenzijde van de
auto zichtbaar zijn.
Deze dekking geldt ook in België, Luxemburg, en
Duitsland tijdens dagtrips vanuit Nederland.
5. Binnen Nederland tijdens verhuizing of vervoer naar
en van wasserijen, bewaarplaatsen en herstelinrichtingen, veroorzaakt door:
a. een ongeval met het vervoermiddel;
b. het uit de strop schieten en het breken van takels
en hijsgerei;
c. diefstal of vermissing van koffers, kisten, wasmanden en dergelijke en de inhoud daarvan met dien
verstande dat diefstal of vermissing van de inhoud
alleen verzekerd is indien of de gehele koffer, kist
of wasmand vermist wordt of hieraan braak is gepleegd.

11.

Inboedel elders binnen Europa
De inboedel van verzekeringnemer is ook verzekerd tegen
de door een in de artikel 3 sub 1.a. en sub 4 genoemde
gebeurtenissen, wanneer de inboedel zich tijdelijk, gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste drie
maanden elders binnen Europa bevindt.
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12.

Inboedel van derden
Deze dekking geldt uitsluitend indien deze derde hiervoor
zelf niet of niet voldoende verzekerd is en uitsluitend voor
zover de schade voor rekening van de verzekerde komt.

18.

Vaartuigen, aanhangwagens, caravans en motorrijtuigen
1. Vaartuigen en aanhangwagens alsmede de losse onderdelen daarvan in het op het polisblad omschreven
gebouw aanwezig, zijn verzekerd voor schade van een
in de artikel 3, sub 1 t/m 7 genoemde gebeurtenissen;
De schade door (poging tot) diefstal of door vandalisme is uitsluitend gedekt na inbraak.
2. Losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen en
caravans in het op het polisblad omschreven gebouw
aanwezig, zijn verzekerd voor schade van een in de artikel 3, sub 1 t/m 7 genoemde gebeurtenissen;
De schade door (poging tot) diefstal of door vandalisme is uitsluitend gedekt na inbraak.
Voorwaarde is dat de objecten eigendom zijn van verzekerde en uitsluitend dienen tot privé-gebruik. De totale vergoeding van 1 en 2 is totaal gemaximeerd tot
€ 1.250,- per gebeurtenis.

19.

Vervanging van sloten
De verzekering dekt zonodig boven het verzekerde bedrag,
tot een maximum van € 250,= per gebeurtenis de kosten
van vervanging van sloten en sleutels van het op het polisblad omschreven gebouw in geval van diefstal, afpersing of
beroving van huissleutels, ook indien de sloten niet zijn beschadigd.
Deze kosten worden alleen vergoed voor zover deze ten
laste komen van verzekeringnemer als huurder en door
geen andere verzekering zijn gedekt.

20.

Salvage
De verzekering dekt, zonodig boven het verzekerde bedrag
de salvagekosten, als gedefinieerd in de“ Nadere Omschrijvingen”.

21.

Glasdekking
Dit risico is slechts gedekt voor zover het meeverzekerd
zijn hiervan op het polisblad is aangetekend. In dat geval
gelden de volgende bepalingen:

Onder de inboedel van derden worden in het kader van deze dekking uitdrukkelijk niet bedoeld enige audiovisuele- en
computerapparatuur alsmede communicatiemiddelen.
De dekking voor de in dit artikel genoemde zaken op een
bepaalde plaats is, behoudens de genoemde beperkingen,
gelijk aan de dekking die op dezelfde plaats voor de inboedel zou gelden.
1. Voor zover het verzekerde bedrag voldoende is, dekt
de verzekering tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag, de schade aan inboedel, behorende
tot de particuliere huishouding van derden, die zich in
de woning bevinden.
2. Als inboedel van derden geldt ook de door de werkgever ter beschikking gestelde gereedschappen, materialen en kleding tot een maximum van € 2.500,-.
3. Bij schade door diefstal na braak uit een auto bedraagt
de schadevergoeding voor deze zaken en de inboedel
tezamen maximaal € 250,- per gebeurtenis.
13.

14.

15.

16.

17.

Expertisekosten
De verzekering dekt, zonodig boven het verzekerde bedrag, het salaris en de kosten van de experts die zijn belast
met de schadevaststelling. De maatschappij betaalt aan de
door verzekerde benoemde expert ten hoogste het bedrag
dat zij de door haar benoemde expert vergoedt.
Lijfsieraden
De verzekering dekt tegen alle in artikel 3 omschreven gebeurtenissen tot maximaal € 6.000,- tenzij uit het polisblad
blijkt dat hiervoor een extra afzonderlijk bedrag is meeverzekerd. Onverminderd de maximering bij diefstal uit auto’s
en het gestelde in artikel 5 “Beperkingen, eigen risico en
uitsluitingen”.
Noodvoorziening
Tot maximaal 10% van de verzekerde som zijn de kosten
van noodvoorzieningen als gedefinieerd in de “Nadere
Omschrijvingen”.
Opruimingskosten en saneringskosten
De verzekering dekt, zonodig boven het verzekerde bedrag, tot een maximum van 10% hiervan per gebeurtenis
de opruimingskosten en saneringskosten als gedefinieerd
in de “Nadere Omschrijvingen”.
De dekking voor saneringskosten geldt uitsluitend indien en
voor zover deze gemaakt moeten worden als gevolg van
een tijdens de looptijd van de verzekering aan verzekerde
zaken overkomen gedekt evenement. De saneringskosten
zijn uitsluitend gedekt voor zover ze betrekking hebben op
verontreiniging die aanwezig is op het perceel waarop het
gebouw staat. Indien op dit persceel reeds voor het gedekte evenement een verontreiniging aanwezig was, worden
de saneringskosten slechts vergoed voor zover deze de
kosten voor het opheffen van de voor het evenement bestaande verontreiniging te boven gaan. Saneringskosten
worden uitsluitend vergoed voor zover verzekerde op grond
van door de overheid vastgestelde normen verplicht kan
worden tot sanering over ge gaan en sanering binnen een
jaar na het gedekte evenement daadwerkelijk plaatsvindt.
Elk recht op vergoeding van saneringskosten vervalt na
verloop van een jaar na het evenement.
Overige bijzondere bezittingen
De verzekering geeft dekking tegen de genoemde gebeurtenissen in artikel 3 tot maximaal € 15.000,-, tenzij uit het
polisblad blijkt dat hiervoor een extra afzonderlijk bedrag
tegen een hoger premiepromillage is meeverzekerd - tot
een totaal maximum van € 25.000,-;
De maximering bij diefstal na braak uit auto’s blijft niettemin
van kracht.
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Meeverzekerd is schade door breuk van ruiten door een
onzekere gebeurtenis, een en ander onverminderd het
bepaalde in artikel 5.
Onder breuk wordt verstaan een doorbreking van een
ruit, dus ook een gat, ster of barst die door de ruit heen
gaat.
Niet als breuk gelden derhalve:
- éénzijdige beschadigingen zoals putjes, krassen, schroeien brandplekken;
- schade aan lijm-, kit- of andere verbindingen van meerwandig of gelaagd glas of glas in lood;
- het lek raken van of condensvorming in meerwandige
ruiten.
In geval van schade zal de maatschappij het gebroken glas
zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en
hoedanigheid doen vervangen dan wel – ter keuze van de
maatschappij – de kostprijs van het glas, vermeerderd met
de inzetkosten, in geld vergoeden. Als schade gelden
tevens de kosten van noodvoorzieningen die tot maximaal
€ 250,- zijn meeverzekerd. De glasdekking geldt niet indien
het gebouw nog in aanbouw is, verbouwd wordt en/of leeg
staat.
Schade aan:
- verzilverd, geslepen of gebogen glas;
- hardglazen deuren, die niet in sponningen zijn geplaatst
- inventarisglas
- geëtste, gezandstraalde of geappliqueerde ruiten
- gebrandschilderd glas
- beschilderingen en beletteringen
- glas in voorzetruiten, trappenhuizen, portieken, windschermen, balkon- en terreinafscheidingen, liggen glas
dienende tot afdekking met een oppervlakte van meer
dan 1 m²
- gehard of gelaagd glas en isolatieglas.
is slechts gedekt voor zover het meeverzekerd zijn hiervan
op het polisblad is aangetekend.
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7. Schade door eigen gebrek en bederf voortspruitende
uit de aard en de natuur van de verzekerde zaken, met
uitzondering van schade door brand en ontploffing;
8. Schade ontstaan als normaal gevolg van het gebruik
van de verzekerde zaak;
9. Schade die uitsluitend bestaat uit vlekken, krassen,
schrammen of deuken.

Artikel 5
Beperkingen, eigen risico en uitsluitingen
1.

Beperkingen
Onverminderd de elders in deze voorwaarden vermelde
beperkingen, eigen risico en uitsluitingen, gelden daarnaast
de volgende bepalingen

1.a.

Beperkingen met betrekking tot diefstal
Onverminderd de elders in deze voorwaarden vermelde
beperkingen, eigen risico en uitsluitingen, gelden daarnaast
de volgende bepalingen:
1. Schade door diefstal van lijfsieraden wordt vergoed tot
een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis, tenzij
hiervoor blijkens aantekening op het polisblad een extra afzonderlijk bedrag is meeverzekerd, dan geldt dit
genoemde bedrag in plaats van € 2.500,- als maximum. Als de inboedel door meer verzekeringen is gedekt, wordt het bedrag van € 2.500,- naar verhouding
van de verzekerde sommen verminderd.
2. Schade door diefstal, beroving en vandalisme uit of ten
opzichte van bergruimten, die ook voor derden toegankelijk zijn, is uitsluitend gedekt na braak ten opzichte
van de desbetreffende bergruimten; bij flat- en/of etagewoningen dienen sporen van braak aanwezig te zijn
aan de bij verzekerde in gebruik zijnde bergruimte(n).
Beperking met betrekking tot schade aan (schotel-)
antennes en terreinafscheidingen
Voor schade aan (schotel-)antennes en voor schade aan
terreinafscheidingen bedraagt de schadevergoeding, eventueel na aftrek van het eigen risico, maximaal € 1.250,- per
gebeurtenis.

1.b.

2.

Eigen risico
Onverminderd de elders in deze voorwaarden vermelde
beperkingen, eigen risico en uitsluitingen, gelden daarnaast
de volgende bepalingen

2.a.

Eigen risico met betrekking tot stormschade aan huurdersbelang
Voor schade door storm aan bouwsels (huurdersbelang),
waaronder terreinafscheidingen, geldt een eigen risico van
€ 225,- per gebeurtenis;

2.b.

3.

3.a.

3.b.

Uitsluitingen met betrekking tot de dekking volgens
artikel 3 sub 3.b en artikel 3 sub 8
Van de verzekering is uitgesloten:
1. Schade veroorzaakt door grondverschuiving, grondverzakking, trillingen, grondwater of waterverontreiniging;
2. Schade door ongedierte, waaronder tevens begrepen
virussen en andere micro-organismen, schimmels en
dergelijke;
3. Schade veroorzaakt door dieren die eigendom zijn van
of onder toezicht staan van verzekerden of van personen die met hun toestemming in de woning aanwezig
zijn; deze uitsluiting geldt niet voor schade aan huurdersbelang;
4. Schade aan of door voorwerpen die ten tijde van het
veroorzaken van de schade werden (of worden) bewerkt, behandeld, gebruikt, gehanteerd, verplaatst of
gereinigd;
5. Schade door wind, anders dan storm;
6. Schade door verlies of vermissing;
7. Schade aan (kunststof)ruiten dienende tot lichtdoorlating, tenzij deze uitdrukkelijk zijn meeverzekerd;
8. Schade aan brillen en contactlenzen en aan lenzen
van bijvoorbeeld foto- en filmapparatuur en optische
instrumenten, tenzij de apparatuur/ instrumenten ook
andere schade hebben opgelopen.
9. Schade aan mobiele apparatuur. Hieronder verstaan
wij o.a. mobiele telefoons, tablets, laptops, mobiele geluidsdragers en accessoires zoals Ipods en koptelefoons, mobiele navigatie, smartwatch, mobiele dvdspelers, mobiele spelcomputers, gehoorapparaten.

3.c.

Uitsluitingen met betrekking tot neerslag en uitgestroomd of overgelopen (grond-) water,
Van de verzekering is uitgesloten:
1. Schade door neerslag binnengedrongen door openstaande deuren, ramen en luiken en door vochtdoorlating van muren;
2. Schade aan platte daken als gevolg van de geleidelijke
inwerking van vocht of door bevriezing;
3. Schade die het gevolg is van de geleidelijke vochtdoorlating van tegelwerk of een andere vloer- of wandafwerking die waterdicht behoort te zijn – inclusief de
(kit)-voegen;
4. Schade door water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of
via scheuren, gaten en andere beschadigingen van
waterkeringen.

Het huurdersbelang wordt uitsluitend vergoed indien de
schade niet wordt vergoed door de huiseigenaar of diens
verzekeraar.
Eigen risico met betrekking tot artikel 3, sub 8
Voor schade die gedekt is op grond van artikel 3 sub 8 –
andere van buiten komende onheilen – geldt, tenzij een
hoger bedrag is overeengekomen, een eigen risico van
€ 100,- per gebeurtenis.
Uitsluitingen
Onverminderd de elders in deze voorwaarden vermelde
beperkingen, eigen risico en uitsluitingen, gelden daarnaast
de volgende bepalingen:
Uitsluitingen algemeen
Van de verzekering is uitgesloten:
1. Schade die voortvloeit uit een gebeurtenis die zich
heeft voorgedaan vóór het moment waarop voorlopige
dekking is verleend dan wel, indien geen voorlopige
dekking is verleend, vóór de dag waarop de aanvraag
of het verzoek tot wijziging van de verzekering door de
maatschappij is ontvangen;
2. Schade omtrent welker ontstaan, aard of omvang verzekerde opzettelijk een onware opgave doet;
3. Schade door molest, atoomkernreacties, aardbeving
en vulkanische uitbarsting en overstroming, als gedefinieerd in de “Nadere Omschrijvingen”;
4. Schade als gevolg van door de lucht getransporteerde
van elders afkomstige verontreinigende stoffen, tenzij
dit een gevolg is van een naburige brand of ontploffing;
5. Schade door achterstallig onderhoud, slijtage en constructiefouten aan de woning of aan betreffende installatie of apparaat.;
6. Schade veroorzaakt door of op last van enig overheidsorgaan;
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3.d.

Uitsluitingen met betrekking tot verf, kleurstoffen en
graffiti en overige schadelijke stoffen
Van de verzekering is uitgesloten:
1. Schade als gevolg van graffiti, verf, bijtende stoffen, en
andere kleurstoffen;
2. Schade als gevolg van vetten of andere verontreinigende stoffen;
3. Schade buiten of aan de buitenzijde van de woning ten
gevolge van opzettelijke beschildering, beschrijving of
bekladding.
Artikel 6
Verzekerde som; index
1.

2.

De verzekerde som, met uitzondering van de jaarlijkse
aanpassing krachtens het hierna sub 2 vermelde, wordt
geacht te zijn opgegeven door verzekeringnemer.
Jaarlijks worden per de (hoofd-)premievervaldag de verzekerde som – op een veelvoud van € 100 naar boven afgerond – en in evenredigheid daarmee de premie, verhoogd
of verlaagd overeenkomstig de door het Centraal Bureau
voor de Statistiek vastgestelde waarde-index voor woninginboedels.
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3.

Als bij schade blijkt dat de waarde van de inboedel hoger is
dan het op de laatste (hoofd-)premievervaldag overeenkomstig de waarde-index vastgestelde bedrag, dan wordt
voor de regeling van de schade de verzekerde som verhoogd met maximaal 25%.

2.

3.

Artikel 7
Verhuizing; wijziging van het risico
Verzekeringnemer is op straffe van verlies van het recht op
uitkering verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis te stellen van elke belangrijke
verzwaring van het risico, waaronder in elk geval wordt verstaan:
het langer dan 60 dagen onbewoond zijn van het gebouw.
2.
verhuizing van de inboedel naar een ander adres;
3.
wijziging – al dan niet na verhuizing – van bouwaard,
dakbedekking of bestemming en gebruik van het gebouw, waarin de inboedel zich bevindt;
Onder wijziging van de bestemming wordt mede verstaan het
aan derden, al dan niet op grond van de huurovereenkomst, in
gebruik geven van (een deel van) het gebouw of, wanneer (een
deel van) het gebouw bij het aangaan van de verzekering reeds
aan derden in gebruik gegeven was, het aan anderen dan de
toenmalige gebruiker(s) in gebruik geven. De premie en condities
zullen dan zonodig worden herzien.

4.

Tenzij anders is overeengekomen, geldt als waarde van
de verzekerde zaken de nieuwwaarde, doch voor de volgende zaken wordt van de dagwaarde uitgegaan:
1. Zaken waar van de dagwaarde minder bedraagt dan
40% van de nieuwwaarde;
2. Zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor
zij bestemd waren;
3. Brom- en snorfietsen, caravans, aanhangwagens,
vaartuigen en zeilplanken, alsmede losse onderdelen
en accessoires daarvan en losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen;
4. Vlaggenstokken, (schotel-)antennes, zonweringen,
rolluiken en terreinafscheidingen en schuttingen;
5. Zaken die een verzekerde uit hoofde van een huurovereenkomst onder zich heeft.

5.

Voor tot de inboedel behorende kostbaarheden, kunstvoorwerpen, antiek en verzamelingen geldt de waarde,
welke daaraan uit hoofde van hun zeldzaamheid door
deskundigen wordt toegekend.

6.

In de lid 4 en 5 genoemde gevallen wordt de waarde van
eventuele restanten op het vastgestelde schadebedrag in
mindering gebracht;

7.

Wanneer bij schade blijkt dat, onverminderd het bepaalde in artikel 6, sub 2 en 3, de inboedel te laag verzekerd
is, dan wordt de schade vergoed naar verhouding van
het verzekerd bedrag tot de volle waarde.

8.

Indien en voor zover de verzekering dekking biedt tegen
schade aan zaken die geen eigendom zijn van een verzekerde, maar waarvoor de verzekerde jegens een derde
aansprakelijk is, heeft de maatschappij het recht de
schadevergoeding rechtstreeks aan die derde uit te betalen. De vergoeding van de schade geschiedt in dit geval
op basis van het bedrag waarvoor de verzekerde jegens
de derde aansprakelijk is

9.

De maatschappij kan uitsluitend wettelijke rente verschuldigd worden vanaf de dag dat deze in rechte wordt
gevorderd.

1.

Is naar het oordeel van de maatschappij de wijziging van dien
aard, dat voortzetting van de verzekering niet mogelijk is, dan
heeft de maatschappij het recht de premie en/of voorwaarden te
wijzigen of de verzekering te beëindigen met inachtneming van
een opzeggingstermijn van 30 dagen. Over de nog niet verstreken termijn zal dan premierestitutie worden verleend.
Blijft in het geval als genoemd onder dit artikel een kennisgeving
achterwege, dan eindigt de verzekering onmiddellijk na het verstrijken van de genoemde termijn van 2 maanden, tenzij de
verzekering ook na de kennisgeving zou zijn gecontinueerd. Als
de maatschappij de verzekering slechts tegen een hogere premie
zou hebben voortgezet, wordt een eventuele schade vergoed in
dezelfde verhouding als de vóór de wijziging geldende premie
staat tot de nieuw te berekenen premie.
De premies en voorwaarden zijn mede afhankelijk van de regio
waarin het risicoadres is gelegen. Als de zaken worden overgebracht naar een adres in een andere regio, waarvoor andere
premies en voorwaarden gelden, heeft de maatschappij het recht
de verzekering per de wijzigingsdatum hieraan aan te passen.
Artikel 8
Verplichtingen bij schade; verlies van rechten
Verzekerde is verplicht aan de maatschappij desgewenst het
eigendom over te dragen van zaken die door diefstal verloren zijn
gegaan en waarvoor de maatschappij aan verzekerde een uitkering heeft gedaan.
Komen dergelijke zaken naderhand in het bezit van de maatschappij dan zal zij deze op verzoek van de verzekerde weer aan
hem overdragen, tegen teruggave van het daarvoor uitgekeerde
bedrag, onder aftrek van de kosten van herstel van de eventueel
sinds de diefstal ontstane schade.
Indien de gestolen zaken zonder tussenkomst van de maatschappij weer in het bezit komen van de verzekerde, is hij verplicht binnen 2 weken de maatschappij daarvan in kennis te
stellen.

Artikel 10
Overgang van het belang
1.a.

1.b.

2.
Artikel 9
Schadevaststelling en schadevergoeding
1.

Indien verzekerde vóór de aanvang van de schadevaststelling daartoe de wens te kennen geeft, door twee experts. In dat geval zal de maatschappij een expert benoemen, waarbij verzekeringsnemer 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.
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Van de beschadigde zaken wordt de waarde onmiddellijk
vóór en de waarde onmiddellijk ná de gebeurtenis vastgesteld; het verschil tussen beide waarden is de schade.
Als herstel mogelijk is en de herstelkosten, eventueel
verhoogd met een bedrag voor door de schade veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven waardevermindering, lager zijn dan het verschil tussen de waarden
voor en na de gebeurtenis worden de herstelkosten vergoed.

Bij overlijden van de verzekeringnemer dient daarvan zo
spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan de
maatschappij. De verzekering blijft 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.
Onverminderd het hiervoor sub 1.a. bepaalde gaan de
rechten uit deze verzekering niet over op de nieuwe verkrijger van of belanghebbende bij de verzekerde zaken.
Bij overgang van het belang krachtens een overeenkomst onder levenden, loopt de verzekering door ten bate van de nieuwe belanghebbende gedurende 30 dagen
na overgang. Na deze periode loopt de verzekering uitsluitend door indien de nieuwe belanghebbende gedurende deze periode te kennen heeft gegeven deze verzekering te willen voortzetten. De maatschappij heeft het
recht na kennisneming van de overgang de verzekering
te beëindigen door schriftelijke opzegging aan de nieuwe
belanghebbende.
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Artikel 11
Andere verzekeringen
1.

2.

7.

Indien blijkt dat de inboedel door een of meer andere
verzekeringen gedekt wordt en het gezamenlijke bedrag
van alle verzekeringen de waarde overtreft, dan geschiedt de vergoeding van schade en kosten in verhouding van het verzekerde bedrag tot het gezamenlijke bedrag van alle verzekeringen;
Indien en voor zover verzekerde zaken op een speciale
polis gedekt zijn, vergoedt de maatschappij geen schade
aan die zaken.

Nadere Omschrijvingen
1.
Aardbeving/vulkanische uitbarsting
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting wordt verstaan schade, ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of
nabij de plaats waar de verzekerde zaken zich bevinden,
de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting
zich hebben geopenbaard, tenzij verzekeringnemer bewijst dat de schade niet aan een van de genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven.
2.
Atoomkernreacties
Onder schade door atoomkernreacties wordt verstaan
schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid
uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. De uitsluiting van schade door atoomkernreacties
geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie
bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt
te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of
(niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door
enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik opslag en
het zich ontdoen van radioactieve stoffen, tenzij krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is.
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.
3.
Andere van buiten komende onheilen
Onder andere van buiten komende onheilen wordt verstaan plotselinge en onverwachte gebeurtenissen, die
van buiten op de verzekerde zaken inwerken, anders dan
gebeurtenissen waaraan de zaken gezien hun aard normaal tegen bestand dienen te zijn
4.
Blikseminslag
Onder blikseminslag wordt verstaan een ontlading van
atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, welke door
de hiermee gepaard gaande hoge temperatuur en/of
druk met het blote oog waarneembare schade aanricht
aan het aardoppervlak of aan zich daarop bevindende
zaken. Derhalve is er geen sprake van blikseminslag als
uitsluitend schade is aangericht aan elektrische apparaten of installaties door inductie, te hoge spanning of
overbelasting.
5.
Brand
Onder brand wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten
een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te
planten. Derhalve is onder andere geen brand:
a. Zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
b. Doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
c. Oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens
en ketels.
6.
Luchtvaartuigen
Onder schade door luchtvaartuigen wordt verstaan schade aan de verzekerde zaken door het getroffen worden
doorn een vertrekkend, vliegend, landend of vallend
lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden,
daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen
projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede
enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Noodvoorziening
Onder noodvoorziening wordt verstaan de redelijkerwijs
noodzakelijke voorlopige voorziening bij of na een verzekerde gebeurtenis aangebracht ten behoeve van de verzekerde inboedel, aanwezig in het op het polisblad omschreven gebouw, in afwachting van definitief herstel van
de door die gebeurtenis ontstane schade aan de verzekerde inboedel.
Ontploffing
Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehe
le of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt
door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van
gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een - al
dan niet gesloten – vat, dan is aan het vereiste van een
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de
wand van het vat onder druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze dampen of gassen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds
vóór de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens
deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft
ondergaan dat door het uitstromen van gas, damp of
vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de
drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar
gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking
zijn geweest van gassen of dampen, welke door een
scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld
of tot uitzetting gebracht.
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling door
ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde zaken, welke als een gevolg van die vernieling moeten worden aangemerkt.
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van
andere zaken is meegedekt de schade aan de verzekerde zaken, welke als een gevolg van de nabijheid van die
vernieling moet worden aangemerkt.
Noot: De tekst van deze clausule is ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.
Opruimingskosten
Onder opruimingskosten worden verstaan de niet reeds
in de schadevaststelling begrepen kosten van afbreken,
wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, voor
zover de afbraak wegruiming en/of afvoer het noodzakelijk gevolg is van de door deze polis gedekte gebeurtenis
en daarvoor geen onderzoek, behandeling of bewerking
van grond of water vereist is.
Het bedrag van de opruimingskosten zal worden vastgesteld door dezelfde expert(s) die het bedrag van de overige schade, waartegen op deze polis dekking is verleend, zal (zullen) vaststellen.
Overstroming
Onder schade door overstroming wordt verstaan schade
door overstroming te gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel
gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis.
De uitsluiting ter zake overstroming geldt niet voor brand
en ontploffing.
Salvagekosten
Onder salvagekosten worden verstaan de kosten die
door of namens de Stichting Salvage tijdens of direct na
een brand worden gemaakt voor het bieden van hulpverlening en het treffen van de eerste en meest noodzakelijke maatregelen om de schade te beperken.
Voorwaarde voor vergoeding is dat de Stichting Salvage
door de brandweer is ingeschakeld.
Saneringskosten
Onder saneringskosten worden verstaan de kosten voor
onderzoek, reiniging, opruimen, opslaan, vernietigen
en/of vervangen van grond, (grond)water en/of oppervlaktewater om de verontreiniging hierin weg te nemen
alsmede de kosten om de verontreiniging te isoleren.
Storm
Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde.
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14.

Wasgoed
Onder wasgoed worden verstaan kledingstukken (geen
schoeisel), beddengoed, linnengoed en dergelijke die
gewassen zijn of waarvan gebruikelijk is dat ze binnen
het huishouden gewassen worden en die op- of uitgehangen zijn om te drogen of te luchten. Kledingstukken
die doorgaans niet binnen het huishouden gewassen
worden maar chemisch gereinigd, zoals (bont-)jassen en
delen van) kostuums, zijn dus geen wasgoed.
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