Aanvullende voorwaarden
Inboedel Uitgebreid 2002
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:
- voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen;
- als aanvulling op en met inachtneming van de
Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden.

gesloten vat, dan is aan het vereiste van een
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de
wand van het vat onder de druk van de zich daarin
bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze
gassen of dampen 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 die 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 van verzekerde zaken door
ontploffing is tevens de schade aan de verzekerde
zaken die als een gevolg van die vernieling moet
worden aangemerkt gedekt.
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van
andere zaken door ontploffing is medegedekt de
schade aan de verzekerde zaken die als een gevolg
van de nabijheid van die vernieling moet worden
aangemerkt.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1.1. Verzekerde
Degene die in geval van door hem geleden schade
krachtens de verzekering recht heeft op vergoeding,
onverschillig of hij tevens verzekeringnemer is.
1.2. Inboedel
Alle roerende zaken behorende tot de particuliere
huishouding van verzekerde en zijn gezin, met
uitzondering van geld en geldswaardig papier,
motorvoertuigen (brommers en snorfietsen gelden
echter als inboedel), caravans en andere
aanhangwagens en vaartuigen, alsmede losse
onderdelen en accessoires daarvan.
Tevens worden onder de inboedel begrepen de voor
rekening van verzekerde als huurder aangebrachte
veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen, zoals
centrale verwarmings-, keuken- en sanitaire
installaties, betimmeringen, parketvloeren, schuurtjes
en schuttingen (het zgn. Huurdersbelang).
1.3. Woning
Het op het polisblad onder risico-adres omschreven
(deel van het) gebouw dat door de verzekerde bewoond
wordt en de daarbij behorende en bij verzekerde in
gebruik zijnde privé bergruimten en
-bijgebouwen.

Noot: de tekst van deze clausule en de daarbij
behorende toelichting is door de Vereniging van
Brandassuradeuren in Nederland op 5 april 1982 onder
nummer 275182 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank in Utrecht gedeponeerd.

1.4. 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)metaal, gesteente,
mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke
stoffen, alsmede parels.

1.7. Schade door luchtverkeer
Schade aan de verzekerde zaken tengevolge van het
getroffen worden door een vertrekkend, vliegend,
landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een
daaraan verbonden, daarvan losgeraakt of daaruit
geworpen of gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of
ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat
getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.

1.5. Brand
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen
gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is
zich uit eigen kracht voort te planten. Zo is onder
andere geen brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en
ketels.

1.8. Bereddingskosten
De door de verzekerde bij of na een gedekt evenement
gemaakte kosten ter vermindering van schade.
1.9. Opruimingskosten
Uitsluitend de niet reeds in de schadetaxatie begrepen
kosten van wegruimen en/of afbraak van bovengronds
aanwezige verzekerde zaken op de locatie van de
verzekerde en op de directe belendingen van die
locatie, voorzover deze wegruiming en/of afbraak het
noodzakelijk gevolg is van een onder de polis gedekte
schade.

1.6. Schade door ontploffing
Een gehele 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
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1.10. Noodvoorziening
De redelijkerwijs noodzakelijke voorlopige voorziening
bij of na een gedekt evenement aangebracht ten
behoeve van de verzekerde zaken in afwachting van
definitief herstel van de door dat evenement ontstane
schade aan de verzekerde zaken.

e. luchtverkeer;
f. storm, waaronder wordt verstaan een windsnelheid
van tenminste 14 meter per seconde;
g. neerslag (waaronder te verstaan regen, sneeuw,
hagel of smeltwater);

1.11. Saneringskosten
g.1. onvoorzien het gebouw binnengedrongen als
gevolg van lekkage (of overlopen) van daken, balkons
en dergelijke dakgoten of afvoerpijpen daarvan en/of

a. de kosten voor onderzoek, reinigen, opruimen,
opslaan, vernietigen en/of vervangen van grond, gronden/of oppervlaktewater om de verontreiniging hierin weg
te nemen en

g.2. onvoorzien gestroomd uit binnenshuis aanwezige
afvoerpijpen van daken, balkons, dakgoten en
dergelijke.

b. kosten om die verontreiniging te isoleren, waaronder
begrepen de bereddingskosten en de kosten van
noodvoorzieningen alles voor zover grond, grond- en/of
oppervlaktewater zijn gelegen op de locatie van
verzekerde, zoals op het polisblad geschreven of op de
directe belendingen van die locatie. Onder deze kosten
valt niet de herinrichting van het terrein.

g.3. Onder deze dekking vallen niet:
- schade door neerslag op andere wijze
binnengedrongen, zoals via de begane grond, via de
openbare weg of ondergronds;
- schade door riool- of grondwater;
- schade als gevolg van slecht onderhoud van het
gebouw;

1.12. Zure depositie
Depositie vanuit de lucht van stoffen, die direct of
indirect de zuurgraad van de bodem of het
oppervlaktewater beï nvloeden.

h. water of stoom, gestroomd uit een waterleiding-,
centrale verwarming-, airconditioning- of
sprinklerinstallatie of uit op deze installaties permanent
aangesloten leidingen en/of toestellen, alsmede water
overgelopen uit genoemde installaties en/of toestellen.
Onder deze dekking valt niet schade door water
afkomstig uit de openbare riolering, ook indien via
afvoerpijpen, sanitaire en/of andere toestellen het
gebouw binnengedrongen.

1.13. Braak
Het zich wederrechtelijk van buitenaf door verbreking
met zichtbare beschadiging aan het gebouw, daartoe
toegang verschaffen.
1.14. Geld en geldswaardig papier
Gemunt geld en bankbiljetten, zowel in Nederlandse
als buitenlandse valuta, dienende tot wettig
betaalmiddel.
Geldswaardig papier is alle papier waaraan in het
maatschappelijk verkeer een zekere geldswaarde wordt
toegekend, met inbegrip van (kas)cheques,
betaalkaarten, creditcards, betaalpassen, chippers,
chipknips en dergelijke.

i. water, onvoorzien gestroomd uit een waterbed als
gevolg van een plotseling opgetreden defect. Schade
aan het waterbed zelf is niet verzekerd, tenzij zij haar
oorzaak vindt in een elders in dit artikel vermeld
evenement;
j. water, onvoorzien gestroomd uit een aquarium.
Onder deze dekking valt ook schade aan de inhoud van
het aquarium, alsmede schade aan het aquarium zelf
door breuk;

Artikel 2. Omschrijving van de dekking
2.1. Binnen de omschreven woning is de inboedel
verzekerd tegen schade daaraan veroorzaakt door de
evenementen:

k. olie, onvoorzien gestroomd uit op de schoorsteen
aangesloten verwarmingsinstallaties met bijbehorende
leidingen en tanks;

a. brand en brandblussing;
l. rook en roet, plotseling uitgestoten door op de
schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallaties;

b. directe blikseminslag;
c. overspanning of inductie, beide als gevolg van
bliksem;

m. diefstal, of een poging daartoe;
Voor diefstal van lijfsieraden wordt een maximale
vergoeding verleend van EUR 2.270 per gebeurtenis.
Deze beperking geldt niet als uit de polisomschrijving

d. ontploffing;
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blijkt, dat lijfsieraden voor een afzonderlijk bedrag zijn
medeverzekerd;

c. in auto's (geen aanhangwagens) - mits deugdelijk
afgesloten - mede tegen diefstal, indien de auto is
opengebroken en wel tot een maximum van EUR 227
per gebeurtenis. Deze dekking geldt, onder dezelfde
voorwaarden, ook voor inboedels in auto's in België,
Luxemburg en Duitsland gedurende een trip vanuit
Nederland van maximaal 24 uur. Een eventueel op de
inboedelverzekering van toepassing zijnde eigen risico
geldt niet voor dit onderdeel;

n. vandalisme gepleegd door iemand die
wederrechtelijk is binnengedrongen;
o. gewelddadige beroving en afpersing;
p. aanrijding en aanvaring van de omschreven woning;
Mocht het evenement overigens veroorzaakt zijn door
gebrek of bederf, dan tast dit de dekking niet aan.

d. tijdens verhuizing mede tegen schade door een
ongeval het middel van vervoer overkomen, het breken
van hijsgerei of het uit de strop schieten.

2.2. Inboedel in trappenhuizen, kelderboxen en
bijgebouwen van het omschreven gebouw is - met
inachtneming van het hierboven onder artikel 2.1.
genoemde evenementen met dien verstande dat
schade door diefstal of een poging daartoe en
vandalisme slechts is gedekt na braak aan de ruimte
waarin de inboedel zich bevindt.

2.6. inboedel tijdelijk (maximaal 3 achtereenvolgende
maanden) buiten Nederland aanwezig, is onverschillig
waar in Europa verzekerd tegen brand, brandblussing,
directe blikseminslag, overspanning of inductie en
ontploffing.
2.7. Boven het verzekerde bedrag zijn, zonder
maximum, gedekte:

2.3. Inboedel in andere gedeelten van het gebouw, aan
de buitenkant, onder afdaken, carports en op het
terrein daarvan is verzekerd tegen alle gedekte
evenementen, met uitzondering van storm, water,
diefstal of een poging daartoe en vandalisme.
Huurdersbelang is op de genoemde plaatsen
meeverzekerd tegen alle gedekte evenementen met
uitzondering van storm, water, diefstal of een poging
daartoe en vandalisme; echter voor elke schade door
storm geldt hierbij een eigen risico van EUR 227, tenzij
uit het polisblad anders blijkt.

a. bereddingskosten;
b. expertisekosten voor vaststelling van schade en
kosten. De maatschappij betaalt aan de door de
verzekerde benoemde expert ten hoogste het bedrag
dat de maatschappij aan de door haar benoemde
expert(s) vergoedt.
2.8. voorts zijn boven het verzekerde bedrag, tot een
maximum van 10% voor de onderdelen 2.8.a. t/m i.
afzonderlijk, gedekt de:

2.4. Zonweringen aan het gebouw en antennes aan de
buitenkant van het gebouw of in de tuin zijn
medeverzekerd tegen storm, diefstal of een poging
daartoe en vandalisme, doch alleen indien deze
medeverzekering uit de polisomschrijving blijkt.

a. kosten van tuinaanleg en beplanting behorende bij
de woning van verzekerde tegen alle gedekte
evenementen, met uitzondering van storm, water,
diefstal of poging daartoe en vandalisme;

2.5. Inboedel tijdelijk (maximaal 3 achtereenvolgende
maanden) elders aanwezig, is onverschillig waar in
Nederland verzekerd:

b. extra hotel- en pensionkosten die verzekerde als
gevolg van een gedekt evenement moet maken;

a. in gebouwen tegen alle gedekte evenementen met
inachtneming van het hierboven onder artikel 2.1.m.
bepaalde. Is het gebouw geen bewoond woonhuis, dan
zijn diefstal of een poging daartoe en vandalisme alleen
gedekt indien men het gebouw van buitenaf door braak
is binnengedrongen;

c. kosten van vervoer en opslag van de inboedel als
gevolg van een gedekt evenement;

b. op andere plaatsen, zoals in de open lucht, in
tenten, strandhuisjes, bouwketen, voer- en vaartuigen,
caravans en aanhangwagens tegen brand,
brandblussing, directe bliksem inslag, overspanning of
inductie, ontploffing,
luchtverkeer, gewelddadige beroving en afpersing;

f. saneringskosten als direct gevolg van een onder
artikel 2 gedekt evenement dat heeft plaatsgevonden
op de locatie van verzekerde zoals op het polisblad
omschreven, met inachtneming van het in artikel 3
bepaalde;

d. opruimingskosten;
e. kosten van noodvoorzieningen;

g. inboedel van derden in de woning van verzekerde
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tegen alle gedekte evenementen, maar alleen indien en
voor zover een schade daaraan voor rekening van
verzekerde is;

Artikel 3. Saneringskosten
3.1. Saneringskosten komen slechts voor vergoeding in
aanmerking indien deze een bedrag van
EUR 1.135 te boven gaan.

h. kosten, voor zover deze voor rekening van
verzekerde zijn, van herstel of vervanging van apparaten
en/of installaties van openbare (nuts)bedrijven in de
woning van verzekerde op dezelfde voorwaarden als de
verzekerde zaken;

3.2. Saneringskosten (met uitzondering van
onderzoekkosten) zijn slechts verzekerd indien er
sprake is van een overschrijding van door de overheid
gehanteerde normen voor de locatie met betrekking tot
grond-, respectievelijk waterverontreiniging, zoals die
gelden op het moment dat de verontreiniging zich voor
het eerst manifesteert.

i. kosten, voor zover deze voor rekening van verzekerde
als huurder van de woning zijn, van:
- herstel of vervanging van behang, witwerk,
schilderwerk en betimmeringen van de woning als
gevolg van schade door een gedekt evenement;
- herstel van schade aan de woning van verzekerde als
gevolg van braak of een poging daartoe;
- opsporing en herstel van een defect aan een
waterleiding-, centrale verwarming-, airconditioning- of
sprinklerinstallatie of aan op deze installaties
permanent aangesloten leidingen en/of toestellen,
inclusief het daarmee verband houdende breek- en
herstelwerk aan de woning van verzekerde, indien dat
defect is ontstaan door het springen door vorst en deze
installaties en de daarop permanent aangesloten
leidingen en/of toestellen door verzekerde als huurder
zijn aangebracht.

3.3. Saneringskosten zijn verzekerd indien deze:
- door verzekerde zelf zijn gemaakt of
- voor rekening van verzekerde komen in verband met
door de overheid ter zake uitgeoefende bestuursdwang.
De uitkering zal nooit meer bedragen dan de werkelijk
bestede kosten.
3.4. Indien door een gedekt evenement een reeds
bestaande verontreiniging toeneemt, worden slechts
kosten vergoed voor zover deze de kosten voor het
opheffen van de bestaande verontreiniging te boven
gaan.

2.9. Eveneens boven het verzekerde bedrag, maar tot
een maximum van EUR 910 voor de onderdelen 2.9.a.,
b. en c. afzonderlijk, zijn gedekt:

3.5. De verzekering geeft uitsluitend dekking voor
saneringskosten indien en voor zover ter zake van deze
kosten geen aanspraken bestaan op enige andere
polis, waarbij de polis waarop het vastgoed is verzekerd
steeds voorgaat.

a. geld en geldswaardig papier van verzekerde en van
derden onder berusting, op dezelfde voorwaarden als
de inboedel, voor zover door de daardoor ontstane
schade geen aanspraak kan worden gemaakt op
vergoeding krachtens een vergoedingsregeling van
uitgevende instanties of uit anderen hoofde. Indien voor
gebruik van geldswaardig papier voorschriften zijn
uitgevaardigd door de uitgevende instanties, bestaat
uitsluitend recht op schadevergoeding indien deze
voorschriften zijn nageleefd;

Artikel 4. Index
Jaarlijks worden per de premievervaldatum het
verzekerd bedrag en in evenredigheid daarmede de
premie verhoogde of verlaagd overeenkomstig de door
het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde
waarde-index voor woninginboedels;
Indien bij schade blijkt dat de waarde van de inboedel
hoger is dan het op de laatste premie vervaldatum
overeenkomstig het indexcijfer vastgestelde bedrag,
dan wordt voor regeling van de schade het verzekerde
bedrag verhoogd met maximaal 25%. Dit geldt niet
indien uit de polisomschrijving blijkt, dat de garantie
tegen onderverzekering van toepassing is.

b. vaartuigen en aanhangwagens, alsmede losse
onderdelen en accessoires van motorrijtuigen,
caravans, aanhangwagens en vaartuigen van
verzekerde, alles voor zover dienende tot privégebruik
en mits aanwezig in de woning of in bij de woning
behorende bijgebouwen of binnenshuis aanwezige privé
(berg)ruimten tegen alle gedekte evenementen.

Artikel 5. Bijzondere bepalingen
c. gereedschappen, materialen en bedrijfskleding die
de verzekerde voor uitoefening van zijn beroep onder
zich heeft. Beroepsuitrusting is verzekerd tegen
materiële schade veroorzaakt door dezelfde
evenementen en op dezelfde plaats. Voorwaarde is dat
de schade voor rekening van de verzekerde komt.

5.1. Waarde inboedel
Als waarde van de inboedel, niet zijnde kunst, antiek
en verzamelingen, geldt de nieuwwaarde. Van de
dagwaarde wordt slechts uitgegaan, indien het betreft:

-4-

a. zaken, waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan
40% van de nieuwwaarde;
b. zaken, die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor
zij waren bestemd;

van radio-actieve stoffen.
Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie
in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen
(Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan
boord van een schip.

c. zaken van derden, die verzekerde uit hoofde van een
lease-, huur- of huurkoopovereenkomst onder zich
heeft;

6.1.2. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag
een derde voor de geleden schade aansprakelijk is,
vindt artikel 6.1.1. geen toepassing.

d. brom- en snorfietsen, vaartuigen en aanhangwagens,
alsmede onderdelen en toebehoren daarvan en van
motorrijtuigen en caravans.

6.2. Molest
6.2.1. De verzekering geeft geen dekking voor schade
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer
en muiterij.

Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat
onmiddellijk vóór het evenement nodig zou zijn geweest
om nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit
aan te schaffen.
Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde
onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering door veroudering of slijtage.
Voor kunst, antiek en verzamelingen geldt de waarde
die daaraan uit hoofde van hun zeldzaamheid pleegt te
worden toegekend.

6.2.2. De maatschappij dient te bewijzen, dat de
schade direct veroorzaakt is door of ontstaan is uit een
van de onder artikel 6.2.1. genoemde oorzaken.
Noot. De zes genoemde vormen van molest, alsmede
de definities van deze vormen van molest, vormen een
onderdeel van de tekst, die door het Verbond van
Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te
's-Gravenhage is gedeponeerd.

5.2. Belendingen
Wijziging van belendingen tast de aansprakelijkheid
van de maatschappij niet aan.

6.3. Aardbeving en vulkanische uitbarsting
De verzekering geeft geen dekking voor schade
ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij
gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het
verzekerde zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of
vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard,
tenzij verzekerde bewijst, dat de schade niet aan een
der genoemde verschijnselen kan worden
toegeschreven.

5.3. Inboedel van derden
Voor zover het verzekerde bedrag hoger is dan de
waarde van de inboedel die eigendom is van
verzekerde, is inboedel als in deze polis omschreven
doch die eigendom is van derden en die verzekerde in
het omschreven gebouw onder zich heeft, mede onder
deze verzekering begrepen voor zover het betreft
schaden die voor rekening van verzekerde zijn en niet
door andere verzekeringen zijn gedekt.

6.4. Overstroming
De verzekering geeft geen dekking voor schade door
overstroming ten gevolge van het bezwijken of
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere
waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak
dan wel gevolg is van het door deze polis gedekte
evenement. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of
ontploffing veroorzaakt door overstroming.

Artikel 6. Uitsluitingen
6.1. Schade door kernreacties
De verzekering geeft geen dekking indien de schade is
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan.
6.1.1. De uitsluiting onder artikel 6.1. geldt niet met
betrekking tot schade veroorzaakt door radio-actieve
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

6.5. Milieuschade
De verzekering geeft geen dekking voor schade als
gevolg van door de lucht getransporteerde
verontreiniging en/of bederf veroorzakende stoffen van
elders of als gevolg van zure depositie.
6.6. Belang van een ander
De verzekering geeft geen dekking voor schade aan
enig belang van een ander dan verzekerde waarvoor
door de betrokken bezitter zelf een verzekering is
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gesloten.
b. de dagwaarde (artikel 5.) indien het inboedel betreft
genoemd in artikel 5.1.a. t/m d.

6.7. Speciale verzekering
De verzekering geeft geen dekking voor schade aan
zaken ten behoeve waarvan een speciale verzekering
(b.v. bromfiets-, snorfiets-, televisie-, kostbaarheden-,
glasverzekering) is gesloten, indien en voorzover de
schade veroorzaakt is door de op die speciale
verzekering gedekte evenementen. Deze uitsluiting
geldt ongeacht het tijdstip waarop de speciale
verzekering is gesloten.

Indien van de dagwaarde wordt uitgegaan, zal er geen
rekening gehouden worden met een eventueel op deze
verzekering van toepassing zijnde voortaxatie-clausule.
8.2.2. Voor kunst, antiek en verzamelingen wordt
daarbij uitgegaan van de zeldzaamheidswaarde (artikel
5.).

6.8. Schuld
De verzekering geeft geen dekking voor schade
veroorzaakt door opmerkelijke schuld van de
verzekerde, zijn niet van tafel en bed gescheiden
echtgenoot en ieder met wie de verzekerde in
gezinsverband samenwoont.

8.3. In afwijking van artikel 8.2. zullen bij herstelbare
schaden aan inboedel de herstelkosten en eventueel
een door het herstel niet opgeheven
waardevermindering worden vergoed. De
schadevergoeding zal echter nimmer meer bedragen
dan het verschil tussen de waarde van het beschadigde
onmiddellijk vóór het evenement en de restantwaarde
daarvan onmiddellijk na het evenement.

6.9. Ongeoorloofd gebruik van pincode
De verzekering geeft geen dekking voor schade
veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van de pincode
of een andere toegangscode van creditcards,
betaalpassen en dergelijke.

8.4. Indien het verzekerde bedrag lager is dan de door
de expert(s) vastgestelde waarde (zie artikel 8.1.)
onmiddellijk vóór het evenement, vindt vergoeding van
schade en kosten plaats in de verhouding van de
verzekerde som tot die waarde en tot de toepasselijke
maxima.
Alleen de kosten verbonden aan de vaststelling van de
schade worden ook in het geval van onderverzekering
volledig vergoed met inachtneming van hetgeen in
artikel 2.7-b is vermeld.

Artikel 7. Verjaring
7.1. Een vordering tot het doen van een uitkering
verjaart indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen
3 jaar na het moment waarop de verzekerde kennis
kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor
de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan
leiden.

8.5. De verschuldigde schadevergoeding zal worden
voldaan binnen 4 weken na ontvangst door de
maatschappij van alle gegevens, noodzakelijk voor de
beoordeling van de schadevergoedingsplicht en de
omvang van de schade. In afwijking van het terzake in
de wet bepaalde zal de maatschappij met betrekking
tot een verschuldigde schadevergoeding niet eerder
voor wettelijke rente kunnen worden aangesproken dan
4 weken na de dag waarop de maatschappij alle
noodzakelijke gegevens heeft ontvangen. Bij schade
aan zaken van derden kan de maatschappij
rechtstreeks aan deze derden betalen.

7.2. Elke vordering tot vergoeding van saneringskosten
verjaart na afloop van 1 jaar na de gedekte gebeurtenis.
Artikel 8. Schaderegeling
8.1. De door het evenement veroorzaakte schade en
kosten, alsmede de waarde van de inboedel
onmiddellijk vóór het evenement worden vastgesteld
door twee experts, - de maatschappij en verzekerde
benoemen elk één expert - tenzij vaststelling door één
expert wordt overeengekomen. Voor het geval van
verschil benoemen de experts tezamen een derde
expert, die binnen de vastgestelde cijfers de bindende
vaststelling zal verrichten.

8.6. Heeft de maatschappij ten aanzien van een
vordering van een verzekerde uit de polis een definitief
standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van de
vordering, hetzij door (een aanbod van) betaling bij
wijze van finale afdoening, dan vervalt na 1 jaar, te
rekenen vanaf de dag waarop de verzekerde of zijn
gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder
recht ten opzichte van de maatschappij ter zake van
het schadegeval waarop de vordering was gegrond
tenzij verzekerde binnen die termijn het standpunt van
de maatschappij heeft aangevochten.

8.2. Mede aan de hand van de door verzekerde
verstrekte vastgesteld op het verschil tussen de waarde
onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná het evenement.
8.2.1. Voor inboedel, niet zijnde kunst, antiek en
verzamelingen, wordt daarbij uitgegaan van:
a. de nieuwwaarde (artikel 5): doch in ieder geval van:
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Artikel 9. Andere verzekeringen

Risicowijzigingen, mits blijvende binnen de grenzen van
de polisomschrijving, hebben geen gevolgen voor de
dekking, met uitzondering van hetgeen hierna gesteld
is onder artikel 12.3. en 12.4.

Blijkt in geval van schade het bedrag dat op deze en
andere polissen tezamen verhaalbaar is, de schade te
overtreffen, dan is de maatschappij aansprakelijk in
verhouding van het alleen op deze polis verhaalbare
bedrag tot het bedrag verhaalbaar op alle polissen
tezamen (elk verhaalbaar bedrag te bepalen zonder
rekening te houden met de andere polissen).
Indien lijfsieraden niet voor een afzonderlijk bedrag zijn
medeverzekerd op deze en andere polissen beloopt de
maximale vergoeding voor diefstal van lijfsieraden
zoveel procent van EUR 2.270 als het op deze polis
verzekerde bedrag zich verhoudt tot het bedrag,
waarvoor de inboedel op alle polissen tezamen is
verzekerd.

12.3. Beoordeling van premie/voorwaarden na
melding
Na ontvangst van een melding van verzekeringnemer
zoals genoemd onder artikel 12.1. zal de dekking
ongewijzigd worden voortgezet, tenzij de maatschappij
te kennen geeft de verzekering niet te willen voortzetten
of met verzekeringnemer ten aanzien van de premie
en/of voorwaarden tot nadere overeenstemming te
willen komen. Indien de maatschappij te kennen geeft
de verzekering niet te willen voortzetten of niet met
verzekeringnemer ten aanzien van de premie en/of
voorwaarden tot nadere overeenstemming kan komen,
zegt zij de verzekering schriftelijk op.

Artikel 10. Berekening naar regio van premie
De premie van deze verzekering is berekend naar de
regio waarin de plaats van het risico is gelegen. Per de
datum van wijziging van de plaats van het risico heeft
de maatschappij het recht de premie al naar gelang de
dan geldende regio te wijzigen.
De verzekeringnemer Is verplicht bij wijziging van deze
woonplaats de maatschappij hiervan in kennis te
stellen, zie hierna onder artikel 12.1.

12.4. Gevolgen van niet of niet tijdig melden
Verzuimt de verzekeringnemer tijdig kennis te geven
van de risicowijzigingen genoemd onder artikel 12.1.,
dan vervalt elk recht op schadevergoeding 2 maanden
na de datum van de risicowijziging, tenzij de
verzekering ook na de kennisgeving zou zijn
gecontinueerd.
Indien de maatschappij de verzekering slechts tegen
een hogere premie zou hebben voortgezet, wordt een
eventuele schade vergoed in dezelfde verhouding als de
voor het optreden van de wijziging geldende premie
staat tot de nieuw te noteren premie.
Het gestelde onder artikel 12.3. blijft van kracht.

Artikel 11. Overgang verzekerd belang
Bij overgang van het verzekerde belang eindigt de
dekking op de eerstvolgende premievervaldag - tenzij
de maatschappij met de nieuwe belanghebbende
overeenkomt de verzekering voort te zetten - of zoveel
eerder als de nieuwe belanghebbende elders een
verzekering sluit.

13. Verzekeringsduur
De verzekering vangt aan op de in het polisblad
genoemde ingangsdatum 's middags om 12 uur.

Artikel 12. Verhuizing en risicowijziging

Naast de in de Algemene voorwaarden of
Pakketvoorwaarden genoemde redenen, eindigt de
verzekering op de eerstvolgende premievervaldatum
nadat het verzekerde belang, bedoeld in artikel 11 is
overgegaan, tenzij de maatschappij met de nieuwe
belanghebbende overeenkomt de verzekering voort te
zetten, of zoveel eerder als de nieuwe belanghebbende
elders een verzekering sluit.

12.1. Meldingsplicht van verzekeringnemer
Verzekeringnemer dient de maatschappij zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden, op de
hoogte te brengen van verhuizing en wijziging van de
bestemming van de omschreven inboedel en van de
bestemming, bouwaard en dekking van het omschreven
gebouw.
12.2. Dekking bij verhuizing en risicowijziging
Bij verhuizing naar een ander gebouw in Nederland blijft
de dekking nog twee maanden van kracht, daarna
alleen indien de maatschappij in voortzetting van de
dekking heeft bewilligd, met uitzondering van hetgeen
hierna gesteld is onder artikel 12.3. en 12.4..
Na verhuizing blijft verzekeringnemer - ook als geen
opgaaf is gedaan - gehouden tot betaling van de
vervolgens verschuldigde premie, kosten en
assurantiebelasting.
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