Aanvullende clausule basis
buitenshuisdekking
(Zicht privépakket)
Als u de Zicht privépakket inboedelverzekering heeft
uitgebreid met de basis of nog uitgebreidere top
buitenshuisdekking, dan wordt dit door middel van
een aanvullende dekkingsclausule op uw polis
vermeld. Onderstaande afspraken gelden in aansluiting op de voorwaarden van het Zicht privépakket.
Als – al dan niet van oudere datum – een reisverzekering van kracht is, dan dient de schade eerst op de
reisverzekering te worden geclaimd. Als de dekking
van de reisverzekering niet voldoende blijkt te zijn
om de schade te vergoeden, dan geldt de Zicht
privépakket basis buitenshuisdekking als aanvullende dekking.

1.

Omschrijving van de dekking

1.1 	Welke schade is verzekerd in de Zicht
privépakket basis buitenshuisdekking?
	Uw bezittingen zijn in Nederland verzekerd voor
schade door diefstal, verlies en vermissing.
Daarnaast zijn uw bezittingen verzekerd voor
beschadiging als deze is ontstaan door een
plotselinge en onvoorziene gebeurtenis buiten:
•	De woning waarin u woont en de eventuele
berging of bijgebouwen die bij uw woning
horen.
•	De eigen vakantiewoning, stacaravan of
toercaravan die als stacaravan wordt gebruikt. En eventuele berging of bijgebouwen
die hierbij horen.

1.2 Welke extra kosten betalen wij?
	Naast de schade aan de verzekerde zaken
betalen wij extra de kosten die u heeft gemaakt

om een directe dreiging van schade te voorkomen of schade te beperken. Deze kosten betalen
wij ook als er door uw maatregelen geen schade
ontstaat. Wij betalen nooit meer dan het belang
dat wij hebben.
	Een voorbeeld: Voor een laptop is het maximale
bedrag dat wij bij schade betalen € 750,-. Heeft u
geprobeerd schade te voorkomen? Dan betalen
wij u maximaal € 750,- voor de gemaakte kosten.

1.3 Welke schade betalen wij niet?
	Er zijn ook schades die wij niet vergoeden. Deze
hebben we onder andere beschreven in artikel 3
van de CATW06 verzekeringsvoorwaarden
inboedelverzekering. Hieronder staan de
schades waarvoor wij niet betalen.
•	Schade aan voorwerpen die u aan anderen
heeft toevertrouwd
•	Beschadigingen aan de blaasbalgen, haren,
snaren, rietjes, stokken of trommelvellen van
een muziekinstrument.
•	Schade aan bezittingen die u zonder toezicht
of in een niet goed afgesloten ruimte heeft
achtergelaten.
		Een voorbeeld: Bezittingen in een auto moet u
opbergen in een afgesloten kofferbak. De
bezittingen mogen voor anderen niet zichtbaar zijn.
•	Schade door diefstal uit een openbare gelegenheid. Uw bezittingen bevonden zich op dat
moment niet in uw zicht of niet binnen uw
handbereik.
		Een voorbeeld: Uw jas wordt gestolen van de
kapstok in een café. De kapstok bevindt zich
in een halletje bij de ingang van het café.
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1.4 Hoe hoog is het eigen risico?
	Het eigen risico voor de basisdekking is
€ 50,- per schadegebeurtenis. Voor de topdekking geldt geen eigen risico.

2.

Schadebehandeling

2.1 Welk bedrag ontvangt u?
	Voor iedere verzekerde bezitting hebben wij een
maximaal verzekerd bedrag vastgesteld. Als bij
één gebeurtenis meerdere bezittingen zijn
beschadigd, dan betalen wij niet meer dan
€ 5.000,- bij de Zicht basisdekking. Zijn uw
bezittingen uit een auto gestolen? Dan betalen
wij (alleen als de auto is opengebroken) maximaal € 250,- bij de basisdekking.

Verzekerde bezittingen basis buitenshuisdekking
• Audioapparatuur			
• (Zonne)Brillen			
• Contactlenzen,-			
• Draagbare dvd-spelers, film-, foto- en videoapparatuur
• Gehoorapparaten			
• (Sport)Horloges			
• Kinderwagens,-			
• Kleding 			
• Normale laptops en tablets 			
• Muziekinstrumenten			
• Navigatieapparatuur			
• Rollator			
• Sieraden			
• Smartphones, PDA’s			
• Sportspullen			
• Telecommunicatieapparatuur			

3. 	Aanvullende voorwaarden voor
tablets, PDA’s en smartphones
3.1 	Hoe wordt de schade aan tablets,
PDA’s en smartphones vergoed?
	Als er schade ontstaat aan een tablet pc, PDA en/
of smartphone wordt deze afgehandeld op basis
van dagwaarde. Bij bepaling van de dagwaarde
wordt de onderstaande afschrijving toegepast:
•
In het 1e jaar 0%
•
In het 2e jaar 25%
•
In het 3e jaar 50%
•
In het 4e jaar 75%
•
In het 5e jaar en daarna 80%

maximaal

€ 450,-			
€ 450,-			
€ 450,-			
€ 1.500,-			
€ 450,-			
€ 450,-			
€ 750,-		
€ 450,-			
€ 750,-			
€ 750,-			
€ 450,-			
€ 450,-			
€ 450,-			
€ 450,-			
€ 750,-			
€ 450,-

3.2	Reparatie van tablets, PDA’s en
smartphones
	In het geval van schade dient ( na overleg met
een schademedewerker van Zicht B.V.) het
verzekerd object altijd ter reparatie te worden
aangeboden aan een door Zicht B.V. aangewezen reparateur.

3.3 Wat wordt er niet vergoed?
•M
 ateriële schade direct of indirect veroorzaakt door of verband houdende met ‘eigen
gebrek’ van de verzekerde zaken. Dit geldt
niet voor schade die is veroorzaakt door
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brand en ontploffing als gevolg van ‘eigen
gebrek’
•S
 chade aan de apparatuur die niet goed
bewaard of verpakt is gedurende het vervoer/
transport
•S
 chade aan toebehoren, simkaarten en
abonnementskosten
•S
 chade aan of diefstal van de apparatuur
gedurende uitlening of verhuur aan derden
•E
 en schadevoorval dat niet onzeker is,
bijvoorbeeld slijtage of geleidelijke achteruitgang
•S
 chade aan de apparatuur die per ongeluk
achtergelaten is op een voertuig
•D
 iefstal van de apparatuur onbeheerd achtergelaten in een voertuig (tenzij dit voertuig is
afgesloten en de apparatuur geplaatst is uit
het zicht en alarmsystemen van het voertuig
zijn ingeschakeld zodat er sprake van braak
moet zijn. Een kopie van de reparateur van
het voertuig moet overgedragen worden
wanneer zo’n schade gemeld wordt)
•D
 iefstal van de apparatuur achtergelaten in
een voertuig tussen 22.00 uur ’s avonds en
06.00 ’s ochtends
•D
 iefstal van de apparatuur uit uw woonruimte
zonder dat er sporen van braak zijn
•D
 iefstal van de apparatuur tijdens gebruik
van openbaar vervoer of in een openbare
ruimte tenzij de apparatuur met geweld van u
is afgenomen
•O
 nverklaarbare verdwijning of zoekraken van
de apparatuur
•A
 lle apparatuur die niet in eigendom van de
verzekerde is vanwege afbetaling of huur
•B
 rand-, water-, opzettelijke of voorziene
schade
•S
 chade, die verhaald kan worden op een derde
partij, bijvoorbeeld doordat zij vallen onder
een garantie
•K
 osten veroorzaakt door onjuiste installatie of
herplaatsing
•K
 osten in rekening gebracht door een provider
•R
 eparatie en onderhoudskosten bij u in
rekening gebracht door een ander dan de door
ons goedgekeurde reparateur
•K
 osten relaterend aan software of data
veranderingen

•K
 osten die gemaakt zijn terwijl de apparatuur
normaal functioneert en er geen fout of schade
is geconstateerd door de reparateur
•B
 rand, water, opzettelijke of onvoorziene
schade of diefstal veroorzaakt door nalatigheid of misbruik van de apparatuur, bijvoorbeeld als gevolg van:
		 - H
 et niet volgen van de instructies van de
fabrikant
		 - H
 et gebruik van accessoires of producten die
niet zijn goedgekeurd door de fabrikant van
de apparatuur of incorrecte aansluitingen of
signalen of aansluiting op verkeerde stroom
		 - D
 efecte software, programmering of niet
constante toevoer van elektra
•H
 erstelkosten specifiek veroorzaakt door
normale slijtage of geleidelijke achteruitgang,
deuken, krassen, oxidatie, uiterlijke schade
die geen invloed heeft op de werking van het
apparaat
•F
 abricagefouten en breuken
•D
 e kosten van onderhoud en installatie,
aanpassing, revisie of schoonmaken
•B
 rand-, water-, opzettelijke of onvoorziene
schade of diefstal, direct of indirect veroorzaakt door:
		 - O
 orlogen, vijandige handelingen door andere
landen (of er nu oorlog is verklaard of niet)
revolutie of andere gelijksoortige gebeurtenissen
		 - R
 ellen, ongeregeldheden, stakingen of
politieke oproer
•D
 rukgolven die worden veroorzaakt door
vliegtuigen en andere vliegende objecten die
met de snelheid van het geluid gaan of de
geluidsbarrière doorbreken
• I oniserende radioactiviteit of verontreiniging
door radioactieve straling veroorzaakt door
verbranding van radioactieve brandstof of
nucleair afval, vergif, of explosieven of andere
gevaarlijke zaken van welke explosieve
nucleaire samenstelling of onderdeel dan ook
•S
 chade aan externe informatiedragers, zoals
banden, films, tapes, discs, dvd’s, programmatuur en dergelijke
•D
 e herstel kosten van programmeer- en
ontwerp fouten in de software
•S
 chade, resulterend van computer virus, of
soortgelijke mechanismen of als resultaat van
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het niet functioneren van het internet, of
verlies van gebruik, vermindering van de
functionaliteit, onkosten hieruit resulterend
ongeacht welke oorzaak of evenement bijgedragen heeft tot een schade
•G
 ebruik van nieuwe software waarvoor de
leverancier nog geen garantie heeft afgegeven
•H
 et niet opvolgen van de adviezen van de
fabrikant voor een juist gebruik en opslag van
de computer media
•D
 e waarde die u toeschrijft aan de bewaarde
data op de apparatuur

3.4 	Wat moet u doen bij diefstal of
vermissing?
	In het geval van diefstal of vermissing van de
verzekerde tablet, PDA of smartphone moet u
altijd zo snel mogelijk aangifte doen bij de
politie.

55485049 AFM
AFMnr.
volmachtbedrijfB.V.
B.V.isis100%
100%dochter
dochtervan
vanZicht
ZichtB.V.
B.V.
K.v.K. 55485049
nr. 12017107 BTWnr.
BTW nr. NL-851733499B01
NL-851733499B01 Zicht volmachtbedrijf

