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ARTIKEL 1
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht voor vervoer en verblijf binnen Europa,
de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese
landen aan de Middellandse Zee.

ARTIKEL 2
Omvang van de dekking
AMEV vergoedt de schade door verlies of beschadiging van een
verzekerd voorwerp onverschillig door welke oorzaak ontstaan,
tenzij de schade op grond van de hierna in artikel 3 genoemde
uitsluitingen niet voor vergoeding in aanmerking komt.

ARTIKEL 3
Uitsluitingen
AMEV is niet tot schadevergoeding gehouden, indien de schade:
a. is te wijten aan opzet van de verzekeringnemer;
b. is voortgevloeid uit of mogelijk geworden door te verwijten

onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor de
verzekerde voorwerpen (zie toelichting aan het einde van
deze polisvoorwaarden);

c. is veroorzaakt door atoomkernreacties, gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij, dan wel is veroorzaakt gedurende de tijd dat een
verzekerd voorwerp in beslag is genomen of wordt gebezigd
krachtens besluit van een Nederlandse of vreemde overheid;

d. is veroorzaakt door of verband houdt met reiniging of
herstelling van een verzekerd voorwerp;

e. is ontstaan tijdens verhuur van de verzekerde voorwerpen;
f. een gevolg is van enige geleidelijk op een voorwerp

werkende invloed, slijtage, enig gebrek, eigen bederf dan wel
voortspruit uit de aard en de natuur van het verzekerde zelf.
Brand- en ontploffingsschade uit enig gebrek, eigen bederf of
uit de aard en de natuur van een verzekerd voorwerp zelf
onmiddellijk voortspruitende is echter wel gedekt, zulks met
terzijdestelling van het bepaalde in artikel 249 Wetboek van
Koophandel.

g. bestaat uit krassen en schrammen - anders dan aan een lens
- of is ontstaan aan een trommelvel bij een slaginstrument,
aan haren of snaren bij een snaarinstrument en aan een rietje
bij een blaasinstrument, tenzij door dezelfde oorzaak behalve
deze schade ook andere schade aan het voorwerp is
ontstaan;

h. is ontstaan aan een door elektrische stroom gevoed
verzekerd voorwerp als gevolg van overbelasting, te hoge
spanning, kortsluiting, zelfverhitting, stroomlekken e.d., tenzij
hierdoor brand ontstaat.

Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekeringnemer/
verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.

ARTIKEL 4
Risicowijziging
De verzekeringnemer is verplicht - op straffe van verval van rechten
uit de verzekering - alle tussentijdse wijzigingen van omstandig-
heden anders dan in het aanvraagformulier vermeld, welke in rede-
lijkheid voor AMEV van belang kunnen zijn voor de beoordeling van
het verzekerde risico, zo spoedig mogelijk aan AMEV mede te
delen. AMEV heeft het recht de premie en/of voorwaarden op
grond van de risicowijziging te herzien dan wel de verzekering op te
zeggen.

ARTIKEL 5
Verplichtingen van de verzekeringnemer na een
schadegeval
5.1 Zodra de verzekeringnemer kennis draagt van een

gebeurtenis, die voor AMEV tot een verplichting tot uitkering
kan leiden is hij verplicht:
a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan AMEV te

melden en een schriftelijke en door hemzelf

ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht
en omvang van de schade over te leggen;

b. zo spoedig mogelijk alle gegevens aan AMEV te
verstrekken en stukken aan AMEV door te zenden;

c. AMEV zijn volle medewerking te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van AMEV zou kunnen benadelen;

d. ingeval van diefstal, verduistering en vermissing binnen
24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor
in aanmerking komende personen.

De door de verzekeringnemer verstrekte en/of te verstrekken
opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen mede dienen
tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht
op uitkering.

5.2 De verzekering geeft geen dekking, indien de
verzekeringnemer één van deze verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van AMEV heeft
geschaad.

5.3 In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een
uitkering 3 jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden
die voor AMEV tot een verplichting tot uitkering kan leiden.

5.4 De verzekeringnemer is gehouden tegen ontvangst van de
schadevergoeding al zijn rechten op het gestolen, vermiste of
verduisterde voorwerp over te dragen aan AMEV.

ARTIKEL 6
Regeling van schade
6.1 De schade wordt vastgesteld, mede aan de hand van de

door de verzekeringnemer verstrekte gegevens en
inlichtingen, òf in onderling overleg, òf door twee deskun-
digen, waarvan de verzekeringnemer en AMEV er elk één
kunnen aanwijzen. Voor het geval de taxaties verschillen,
benoemen de twee deskundigen een derde, die een bin-
dende uitspraak zal doen binnen de grenzen van hun
taxaties. De kosten van de deskundigen zijn voor rekening
van AMEV. Het salaris en de kosten van de door de verzeke-
ringnemer benoemde deskundige worden echter slechts
vergoed voor zover zij het bedrag, dat aan de door AMEV
benoemde deskundige wordt vergoed, niet te boven gaan.

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

6.3 Het verzekerde zal niet aan AMEV mogen worden
geabandonneerd.

ARTIKEL 7
Vergoeding van schade
7.1 Ingeval van schade wordt vergoed:

a. bij verlies:
de huidige catalogusprijs van een soortgelijk voorwerp als
het verloren gegane, verminderd met de onder c
vermelde afschrijvingspercentages;

b. bij beschadiging: de reparatiekosten tot maximaal het
bedrag, dat bij verlies zou zijn betaald;

c. afschrijvingspercentages:
bij een ouderdom van 0 – 2 jaar -nihil
bij een ouderdom van 2 – 3 jaar -10%
bij een ouderdom van 3 – 4 jaar -20%
bij een ouderdom van 4 – 5 jaar -30%
bij een ouderdom van 5 – 6 jaar -40%
bij een ouderdom van 6 jaar of meer -50%

7.2 De waarde van eventuele restanten komt te allen tijde in
mindering van het schadebedrag, evenals vergoedingen
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waarop de verzekeringnemer uit andere hoofde recht heeft
(bijvoorbeeld garantie).

7.3 Indien ingeval van schade blijkt, dat het in de specificatie
opgenomen verzekerde bedrag lager is dan de huidige
catalogusprijs, verminderd met de onder c vermelde
afschrijvingspercentages is AMEV slechts gehouden een
evenredig deel van de schade te vergoeden.

7.4 AMEV heeft het recht vergoeding van reparatiekosten op te
schorten zolang de schade niet deugdelijk is gerepareerd.
Tevens dient AMEV in de gelegenheid gesteld te worden de
reparatie te controleren.

ARTIKEL 8
Premiebetaling en terugbetaling van premie
8.1 Premiebetaling

De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de
assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de 30e dag
nadat deze verschuldigd worden. Indien de verzekeringnemer
het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen,
wordt geen dekking verleend ten aanzien van nadien
plaatsvindende gebeurtenissen. Een nadere ingebrekestelling
door AMEV is daardoor niet vereist. De verzekeringnemer
dient het verschuldigde alsnog te betalen. De dekking gaat
weer in op de dag na die waarop het verschuldigde door
AMEV is ontvangen.

8.2 Terugbetaling van premie
a. Bij tussentijdse verlaging van de premie ontvangt de

verzekeringnemer het verschil tussen de betaalde en de
verschuldigde premie en assurantiebelasting terug over
de periode, die een aanvang neemt op de ingangsdatum
van de verlaging en eindigt op de eerstvolgende
premievervaldatum. Op het terug te ontvangen bedrag
worden de poliskosten in mindering gebracht.

b. Bij beëindiging van de verzekering - anders dan wegens
kwade trouw van de verzekeringnemer - betaalt AMEV
de premie en assurantiebelasting over de termijn waarin
de verzekering niet meer van kracht is, terug. Op dit
restitutiebedrag worden de royementskosten in
mindering gebracht.

ARTIKEL 9
Wijziging van premie en/of voorwaarden
AMEV heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze
verzekering tot zo'n groep, dan is AMEV gerechtigd de premie
en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die
wijziging aan te passen en wel op een door AMEV te bepalen
datum. De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis
gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij
binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk het tegendeel heeft
bericht. In dit geval eindigt de verzekering per de in de kennisgeving
door AMEV genoemde datum. De verzekeringnemer kan echter
een wijziging als in dit artikel genoemd alleen weigeren, indien er
sprake is van een premieverhoging en/of vermindering van de
dekking.

ARTIKEL 10
Duur en einde van de verzekering
10.1 De verzekering loopt tot de op het polisblad achter

"Contractsduur" genoemde contractsvervaldatum en wordt
telkens stilzwijgend verlengd met de eveneens daar
genoemde termijn.

10.2 De verzekering eindigt:
a. op de contractsvervaldatum indien de verzekeringnemer

uiterlijk 3 maanden vóór deze datum per aan AMEV
gericht schrijven de verzekering heeft opgezegd;

b. op de premievervaldatum indien AMEV uiterlijk 3
maanden vóór deze datum de verzekering schriftelijk
heeft opgezegd;

c. door schriftelijke opzegging door AMEV:
- binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor

AMEV tot een verplichting tot uitkering kan leiden,
AMEV ter kennis is gekomen;

- binnen 30 dagen nadat AMEV een uitkering
krachtens deze verzekering heeft gedaan, dan wel
heeft afgewezen;

- indien de verzekeringnemer langer dan 3 maanden in
gebreke is premie, kosten en assurantiebelasting te
betalen;

- indien de verzekeringnemer naar aanleiding van een
gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van
zaken heeft gegeven.

De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum. AMEV zal in deze
gevallen een opzeggingstermijn van tenminste 14 dagen
in acht nemen.

d. indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van
premie en/of voorwaarden te accepteren, die AMEV op
grond van artikel 9 kan verlangen, en wel per de in de
kennisgeving door AMEV genoemde datum;

e. zodra de verzekeringnemer ophoudt zijn woonplaats in
Nederland te hebben;

f. zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden
belang te hebben bij de verzekerde voorwerpen en
tevens de feitelijke macht erover verliezen;

g. bij totaal verlies van de verzekerde voorwerpen.

TOELICHTING
Op grond van artikel 3.b is uitgesloten schade door verwijtbare
onvoldoende onderhoud en zorg. Hiervan zal bij diefstal vrijwel
steeds sprake zijn als de verzekerde voorwerpen zonder direct
toezicht, bijvoorbeeld aan het strand, op een terras of in een
verenigingsgebouw, worden achtergelaten. Indien de verzekerde
voorwerpen onbeheerd worden achtergelaten in een vervoermiddel,
dienen deze (voorzover deze niet vast zijn ingebouwd) opgeborgen
te worden in de kofferruimte. De verzekerde voorwerpen dienen 's
nachts (tussen 20.00 uur en 08.00 uur) nimmer in een auto achter
te blijven, tenzij het vervoermiddel in een afgesloten ruimte wordt
achtergelaten.

DEFINITIES EN BEGRIPPEN
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V., Archimedeslaan 10,
3584 BA Utrecht, Nederland, Postbus 2072, 3500 HB
Utrecht.
Abandonnement: eigendomsoverdracht van de beschadigde
voorwerpen aan AMEV tegen volledige vergoeding.
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* Voor klachten over de uitvoering van deze schadeverzekering kunt u terecht bij:

- AMEV Klachtenservice, Postbus 2072, 3500 HB  Utrecht
- Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN  Den Haag.

* Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

* De bij de aanvraag of wijziging van een verstrekte persoonsgegeven worden door AMEV verwerkt ten behoeve van het aangaan en
uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip
van de voorkoming en bestrijding van fraude en van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.


