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ALGEMEEN

ART. 01 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1. Braak
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door het verbreken van
afsluitingen, gepaard gaande met zichtbare beschadiging.

2. Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermin-
dering door veroudering of slijtage.

3. Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen ten
gevolge waarvan schade is ontstaan.

4. Huurdersbelang
Het belang van de verzekerde als huurder bij de voor zijn rekening
aard- en nagelvast aan het woonhuis aangebrachte voorzieningen,
zoals betimmeringen, parketvloeren, behang-, schilder-, wit- en met-
selwerk, sanitaire- en keukeninstallaties, schuurtjes, garages, afdaken,
overkappingen en dergelijke.

5. Inboedel
a. Alle roerende zaken die gerekend kunnen worden te behoren tot

een particuliere huishouding. Hieronder worden begrepen anten-
nes, zonweringen en kleine huisdieren.

b. De in het woonhuis aanwezige inboedel van anderen dan de in dit
artikel sub 9 genoemde personen, voor ten hoogste het bedrag
waarmee het verzekerde bedrag de waarde van de in dit artikel sub
4 en sub 5.a genoemde zaken onmiddellijk voor het evenement
overtreft, indien de inboedel van die anderen niet of onvoldoende
is verzekerd.

Uitgezonderd zijn:
- geld en geldswaardige papieren (zie artikel 7 sub 14);
- motorrijtuigen (behalve bromfietsen), aanhangwagens, caravans en

vaartuigen, inclusief onderdelen en accessoires daarvan (zie artikel
7 sub 15).

6. 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
dergelijke stoffen, alsmede parels.

7. Maatschappij
De op de voorzijde van de polismantel genoemde vennootschap.

8. Nieuwwaarde
Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van
dezelfde soort en kwaliteit.

9. Verzekerde
- De verzekeringsnemer;
- degenen met wie de verzekeringsnemer in duurzaam gezinsver-

band samenwoont.
10. Verzekerde zaak

De inboedel.
11. Verzekeringsnemer

Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het
polisblad is genoemd.

12. Woonhuis
Het op het polisblad omschreven, uitsluitend voor particuliere bewo-
ning bestemde gebouw of deel van het gebouw met:
- al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt en
- al wat zodanig daarmee is verbonden dat het niet daarvan kan wor-

den afgescheiden zonder verbreking of beschadiging, met inbegrip
van bijgebouwen, kelders, terreinafscheidingen (uitgezonderd
beplantingen) en alle bouwsels die naar hun aard en inrichting
bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven.

Daar waar in deze voorwaarden de verzekeringsnemer of de verzekerde
met "hij", "hem" of "zijn" wordt aangeduid, kan ook "zij" respectievelijk
"haar" worden gelezen.

ART. 02 GELDIGHEIDSGEBIED

De verzekering is geldig binnen Nederland.

AANVANG, DUUR EN EINDE VAN DE
VERZEKERING

ART. 03 AANVANG EN DUUR VAN DE VERZEKERING

1. De verzekering is geldig vanaf de op het polisblad vermelde ingangs-
datum.

2. De verzekering is aangegaan voor de op het polisblad genoemde ter-
mijn; zij zal steeds op de contractsvervaldatum stilzwijgend worden
verlengd voor een zelfde termijn.

3. Het tijdstip waarop de verzekering dan wel de dekking aanvangt is
12.00 uur 's middags.
De dekking vangt echter niet eerder aan dan het tijdstip waarop de
verzekeringsovereenkomst tot stand komt, dan wel waarop een voor-
lopige dekking is afgegeven.

ART. 04 EINDE VAN DE VERZEKERING

De verzekering eindigt:
a. bij opzegging door de verzekeringsnemer per de op het polisblad

genoemde einddatum van de verzekeringstermijn, mits de opzegging
schriftelijk geschiedt en een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in
acht is genomen;

b. indien de verzekeringsnemer de wijziging van de premie en/of de
voorwaarden overeenkomstig artikel 16 weigert te accepteren en wel
per de in artikel 16 lid 2 genoemde dag;

c. na schriftelijke opzegging door de maatschappij:
1. per de premievervaldag met inachtneming van een termijn van ten-

minste 2 maanden;
2. binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis, die voor de maatschappij

tot een verplichting tot het doen van een uitkering kan leiden, haar
ter kennis is gekomen;

3. binnen 30 dagen nadat zij een uitkering krachtens deze verzekering
heeft gedaan of heeft afgewezen;

4. indien de verzekeringsnemer 3 maanden na de premievervaldag de
premie, kosten en assurantiebelasting nog niet heeft betaald;

5. indien de verzekerde met betrekking tot een gebeurtenis of schade
met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.

De verzekering eindigt in de onder 2, 3, 4 en 5 genoemde gevallen op
de datum die in de opzegbrief wordt genoemd. De maatschappij zal
daarbij een opzegtermijn in acht nemen van tenminste 14 dagen.

Het tijdstip waarop de verzekering eindigt is in alle hiervoor genoemde
gevallen om 12.00 uur 's middags.

DEKKING

ART. 05 GEDEKTE GEBEURTENISSEN

Onder gedekte gebeurtenissen worden verstaan:
1. a. brand, als omschreven in "Nadere Omschrijvingen";

b. zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien als gevolg van
hitte-uitstraling door een andere zaak of aanraking daarmee;

2. ontploffing, als omschreven in "Nadere Omschrijvingen";
3. blikseminslag, inclusief schade door overspanning op het elektrici-

teitsnet als gevolg van blikseminslag (inductie);
4. diefstal of poging daartoe.

Hierbij moeten de volgende bepalingen in acht worden genomen:
a. voor lijfsieraden wordt een vergoeding verleend van ten hoogste

€ 3.750,- (ƒ 8.264,-). Indien er meer verzekeringen op de inboedel
lopen wordt dit bedrag naar verhouding van de verzekerde bedra-
gen verminderd, tenzij de lijfsieraden voor een afzonderlijk bedrag
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op deze polis zijn verzekerd;
b. bij diefstal van een autoradio of van een afneembaar front van een

autoradio uit het woonhuis zal de schade worden vergoed. Indien
het front niet meer leverbaar is, zal de schade worden behandeld
alsof de volledige autoradio is gestolen;

c. de maatschappij biedt dekking voor schade door diefstal uit bijge-
bouwen en privé-bergruimten. Indien geen sporen van braak aan-
wezig zijn is de dekking gemaximeerd tot € 500,- (ƒ 1.102,-);

5. gewelddadige beroving en afpersing.
Voor lijfsieraden wordt een vergoeding verleend van ten hoogste
€ 3.750,- (ƒ 8.264,-). Indien er meer verzekeringen op de inboedel
lopen wordt dit bedrag naar verhouding van de verzekerde bedragen
verminderd, tenzij de lijfsieraden voor een afzonderlijk bedrag op
deze polis zijn verzekerd;

6. vandalisme, gepleegd door iemand die wederrechtelijk het woonhuis
is binnengedrongen.
Onder deze dekking is niet begrepen schade ontstaan gedurende leeg-
stand of het gekraakt zijn van het woonhuis;

7. rellen, relletjes (als omschreven in "Nadere Omschrijvingen"), op-
stootjes, plundering en werkstaking;

8. luchtverkeer, als omschreven in "Nadere Omschrijvingen";
9. luchtdruk, als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- of

ruimtevaartuigen, alsmede het doorbreken van de geluidsbarrière;
10. storm, waaronder wordt verstaan wind met een windsnelheid van ten-

minste 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger);
Onder deze dekking is niet begrepen schade ontstaan als gevolg van
slecht onderhoud;

11. sneeuwdruk, waaronder wordt verstaan de beschadiging van het
woonhuis door sneeuwbelasting op daken en tegen muren.
Onder deze dekking is niet begrepen schade ontstaan als gevolg van
slecht onderhoud;

12. water/neerslag:
a. water en stoom, onvoorzien gestroomd uit, dan wel het woonhuis

binnengedrongen via:
- de binnen of buiten het woonhuis gelegen aan- of afvoerleidin-

gen van waterleiding-, centrale verwarmings- of airconditio-
ninginstallaties;

- ketels, geisers, sanitaire of andere toestellen die zijn aangeslo-
ten op de hiervoor genoemde leidingen, ongeacht door welke
oorzaak;

b. water, onvoorzien overgelopen uit de onder a genoemde toestellen
en installaties;

c. water, onvoorzien gestroomd uit een sprinklerinstallatie;
mits het uitstromen niet een gevolg is van:
1. bevriezing als gevolg van nalatigheid van de verzekerde;
2. uitvoering van een last van de overheid;
d. regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te noemen neerslag),

onvoorzien het woonhuis binnengedrongen, mits het binnendrin-
gen niet het gevolg is van slecht onderhoud en/of vochtdoorlating
van muren;

e. water, het woonhuis binnengedrongen als gevolg van verstopping
of overlopen van rioolputten of -buizen;

f. hagelschade.
Vergoed worden de reparatiekosten aan daken, dakgoten, balkons
en afvoerpijpen, doch met een maximum van 10% van het verze-
kerde bedrag. De maatschappij heeft het recht een redelijke aftrek
toe te passen afhankelijk van de staat van onderhoud.

Indien zich een gebeurtenis als onder a, b of c genoemd heeft voorge-
daan zijn tevens gedekt de kosten van:
1. opsporing van het defect aan een in het woonhuis aanwezige lei-

ding van een waterleiding-, centrale verwarmings-, airconditio-
ning- of sprinklerinstallatie;

2. het met de opsporing van het defect verband houdende breek- en
herstelwerk aan muren, vloeren en andere delen van het woonhuis;

3. het herstel van de beschadigde leidingen als onder a bedoeld en
van de daarop aangesloten toestellen en installaties.

Onder de dekking genoemd in a t/m f is niet begrepen schade als
gevolg van het binnendringen van grondwater;

13. water, onvoorzien gestroomd uit aquaria, met inbegrip van schade
door de breuk van de zich in een aquarium bevindende ruiten;

14. water, plotseling en onvoorzien gestroomd uit een waterbed. In dat
geval is meeverzekerd de tengevolge daarvan ontstane schade aan het
waterbed met ombouw, voor zover daarvoor geen recht op vergoeding
bestaat krachtens de door de leverancier of fabrikant verleende garan-
tie;

15. olie, onvoorzien gestroomd uit een op een schoorsteen van het woon-
huis aangesloten verwarmingsinstallatie met bijbehorende leidingen
en tanks;

16. rook en roet, plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen van
het woonhuis aangesloten verwarmingsinstallatie;

17. aanrijding en aanvaring van het woonhuis, alsmede lading afgevallen
van of gevloeid uit voer- of vaartuigen;

18. breuk van vaste spiegels (inclusief schade aan deze spiegels), alsmede
schade aan de verzekerde zaken als gevolg van breuk van ruiten;

19. inwerking van bijtende stoffen voor huishoudelijk gebruik, anders dan
tot reiniging aangewend;

20. uitvallen van koelkasten en diepvriezers.
Gedekt is de schade aan de inhoud, veroorzaakt door:
- storing als gevolg van een defect aan bedoelde apparatuur;
- onvoorziene stroomuitval gedurende een periode van langer dan

zes uur;
21. omvallen van bomen, kranen en heistellingen alsmede het vallen van

delen daarvan en het vallen van delen van belendende gebouwen;
22. instorten van het woonhuis of een deel daarvan, tenzij dit het gevolg is

van slecht onderhoud van of constructiefouten in het woonhuis.

ART. 06 OMVANG VAN DE DEKKING

1. a. Standaarddekking
Verzekerd is de materiële schade aan de inboedel en het huurders-
belang, binnen het woonhuis ontstaan door een voor verzekerde
plotselinge onvoorziene gebeurtenis als omschreven in artikel 5
ongeacht of deze een gevolg is van eigen gebrek of bederf.

b. Alle van buiten komende onheilendekking
Indien op het polisblad is vermeld dat deze dekking is meeverze-
kerd, is, met in achtneming van het bepaalde in artikel 8, eveneens
verzekerd de materiële schade aan de inboedel, ontstaan door iede-
re andere voor verzekerde plotselinge onvoorziene gebeurtenis of
onverwacht van buiten komend onheil.

2. Indien de inboedel tijdelijk buiten het woonhuis verblijft, maar binnen
een gebouw, is dezelfde dekking van toepassing als in lid 1 omschre-
ven, met dien verstande dat diefstal alleen is verzekerd na braak aan
het door verzekerde in gebruik zijnde gedeelte van het gebouw.

3. Indien de inboedel tijdelijk buiten een gebouw verblijft, is dezelfde
dekking van toepassing als in lid 1 omschreven, met uitsluiting van
schade ontstaan door diefstal, storm, neerslag of vandalisme.
De hiervoor genoemde uitsluiting geldt niet voor antennes en zonwe-
ringen.

4. Tijdens transport binnen Nederland is de inboedel verzekerd tegen
schade door alle van buiten komende onheilen. Schram-, kras-, deuk
of politoerschaden zijn echter van de dekking uitgesloten.
Onder transport wordt verstaan:
- het vervoer van de inboedel van en naar herstel- of bewaarplaat-

sen;
- verhuizing van de inboedel.
Deze dekking geldt voor schade ontstaan:
- tijdens laden en lossen;
- door het verkeerd beladen van het vervoermiddel;
- bij een ongeval waarbij het vervoermiddel is betrokken;
- door het zoekraken van hele colli.
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5. Indien de inboedel zich tijdelijk in een motorrijtuig bevindt, is deze tot
maximaal € 250,- (ƒ 551,-) per gebeurtenis verzekerd in geval van
diefstal, op voorwaarde dat de diefstal is voorafgegaan door braak aan
het motorrijtuig. Deze dekking is mede van kracht in België,
Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

6. Indien de inboedel tijdelijk buiten het woonhuis verblijft en naar
elders binnen Europa is of wordt overgebracht, biedt de maatschappij
dekking voor de schade aan de inboedel ontstaan tengevolge van
brand, zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien, ontploffing,
blikseminslag, inductie en luchtverkeer.

Onder tijdelijk verblijf wordt verstaan een verblijf gedurende een aaneen-
gesloten tijdvak van ten hoogste 3 maanden.

ART. 07 DEKKING BOVEN HET VERZEKERDE BEDRAG

Indien zich een gedekte gebeurtenis heeft voorgedaan als genoemd in arti-
kel 5 of, indien meeverzekerd, in artikel 6 sub 1.b, dekt deze verzekering
bovendien boven het verzekerde bedrag:

zonder maximering:
1. Bereddingskosten

de bereddingskosten als omschreven in "Nadere Omschrijvingen";
2. Salvagekosten

de salvagekosten als omschreven in "Nadere Omschrijvingen";

tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag per gebeurtenis voor ieder
onderdeel:
3. Huurdersbelang

de op basis van een huurovereenkomst voor rekening van verzekerde
komende kosten van herstel van het woonhuis en de daarbij behorende
installaties, alsmede schade aan het voor zijn rekening aangebrachte
huurdersbelang;

4. Kosten van levensonderhoud
de extra kosten van levensonderhoud;

5. Opruimingskosten 
de opruimingskosten als omschreven in "Nadere Omschrijvingen";

6. Saneringskosten 
de saneringskosten als omschreven in "Nadere Omschrijvingen";

7. Tuinaanleg
de kosten van herstel van de bij het woonhuis behorende tuin, met uit-
zondering van schade die is veroorzaakt door storm, water of neerslag;

8. Verblijf in een hotel of pension
de extra kosten voor noodzakelijk verblijf in een hotel of pension;

9. Vervoer en tijdelijke opslag
de kosten van vervoer en tijdelijke opslag van de inboedel;

tot ten hoogste € 6.250,- (ƒ 13.774,-) per gebeurtenis:
10. Bedrijfsuitrusting en zaken van derden

de schade aan kantoorinventaris, gereedschappen en/of materialen
voor beroepsuitoefening. Deze dekking geldt uitsluitend indien de
zaken zich bevinden in het woonhuis van verzekerde;

11. Personal computers
1. Apparatuur

- de schade aan de elektronische informatie verwerkende appara-
tuur met inbegrip van de bijkomende randapparatuur;

- de schade aan de tot de computer behorende voorwerpen waar-
op gegevens worden vastgelegd, zoals schijven, cassettes, mag-
neetbanden e.d.; 

2. Reconstructiekosten
de noodzakelijk door verzekerde te maken kosten voor het
opnieuw verkrijgen van, samenstellen en/of overbrengen van de
gegevensbestanden die zich onmiddellijk voor het plaatsvinden
van een gedekte gebeurtenis bevonden op de vorengenoemde
informatiedragers.
Verzekerde is verplicht tot het maken en bewaren van een volledi-

ge kopie van de computerdata. Deze kopie mag niet ouder zijn dan
30 dagen. Schade die het gevolg is van het ontbreken van een
kopie als hiervoor bedoeld, komt niet voor vergoeding in aanmer-
king (zie voor eigen risico artikel 9);

tot ten hoogste 10 % van het verzekerde bedrag met een maximum van
€ 3.750,- (ƒ 8.264,-) per gebeurtenis, voor ieder onderdeel:
12. Aansprakelijkheid

de aansprakelijkheid van de verzekerde als eigenaar en/of gebruiker
van de in het woonhuis aanwezige inboedel voor schade aan zaken die
een ander dan een verzekerde toebehoren;

13. Tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed 
de schade aan in de tuin of op het balkon van het woonhuis aanwezige
tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed met uit-
zondering van schade veroorzaakt door storm en neerslag;

tot ten hoogste € 1.250,- (ƒ 2.755,-) per gebeurtenis:
14. Geld en geldswaardig papier

het door schade verloren gaan van geld en geldswaardig papier toebe-
horende aan of onder berusting van verzekerde. Onder geldswaardig
papier worden ook (kas)cheques, betaalkaarten, chipknipper of chip-
per en creditcards verstaan. Schade als gevolg van misbruik van een
pasje met pincode uitgegeven door een kredietinstelling voor het
opnemen van tegoeden, is van de dekking uitgesloten;

15. Vaartuigen en achter personenauto's te koppelen aanhangwagens,
onderdelen en accessoires
de schade aan vaartuigen en achter personenauto's te koppelen aan-
hangwagens, alsmede aan losse onderdelen en accessoires van motor-
rijtuigen, aanhangwagens, vaartuigen en caravans. Deze dekking geldt
uitsluitend indien de genoemde zaken zich bevinden in het woonhuis
van de verzekerde;

tot ten hoogste € 375,- (ƒ 827,-) per gebeurtenis:
16. Sloten en cilinders

de kosten van vervanging van sloten of de zich daarin bevindende
cilinders van de tot het woonhuis behorende toegangsdeuren, indien
de bijbehorende sleutels zijn gestolen tijdens een in artikel 5 genoem-
de gebeurtenis. De vervanging moet hebben plaatsgevonden binnen 24
uur na de diefstal.

ART. 08 UITSLUITINGEN

1. Algemene uitsluitingen
Geen dekking wordt verleend voor schade:
a. veroorzaakt door of verband houdende met:

1. molest;
2. atoomkernreacties;
3. aardbeving of vulkanische uitbarsting;
4. overstroming,
als omschreven in "Nadere Omschrijvingen".
De uitsluiting onder sub 4 geldt niet voor schade ontstaan door
brand en ontploffing veroorzaakt door overstroming.

b. 1. aan enig belang ten behoeve waarvan een garantieregeling van
kracht is;

2. die gedekt is onder een andere (speciale) verzekering, al dan
niet van oudere datum, of onder een andere verzekering gedekt
zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou hebben
bestaan;

3. die op basis van een wet, andere voorziening of aanspraak
wordt vergoed;

c. die opzettelijk of moedwillig door, dan wel met goedvinden van
een verzekerde is veroorzaakt.

d. ontstaan is door inbraak of vandalisme gedurende de tijd dat het
woonhuis leeg staat of is gekraakt;
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2. Buitengewone uitsluitingen van buiten komende onheilendekking
Geen dekking wordt verleend voor schade die:
a. ontstaan is ten gevolge van experimenten, of abnormale beproevin-

gen;
b. het gevolg is van geleidelijk werkende (weers)invloeden;
c. het gevolg is van grondverzakking of -verschuiving;
d. ontstaan is door ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden;
e. ontstaan is door onvoldoende of slecht onderhoud, normale slijta-

ge, of normaal huishoudelijk gebruik;
f. ontstaan is door ongedierte;
g. uitsluitend bestaat uit krassen, schrammen en/of deuken;
h. uitsluitend bestaat uit het doorbranden van apparatuur;
i. slechts bestaat uit het niet of niet goed functioneren van de verze-

kerde zaak zonder dat er tevens sprake is van een fysieke aantas-
ting van het materiaal;

j. niet zijnde brandschade, is veroorzaakt door dieren, die door de
verzekeringsnemer of door een van de verzekerden worden gehou-
den;

k. niet zijnde brandschade of ruitbreuk, veroorzaakt is aan de verze-
kerde zaken tijdens herstel- of onderhoudswerkzaamheden, bewer-
king of reiniging daarvan;

l. is ontstaan aan contactlenzen en bij optische instrumenten aan len-
zen, behalve wanneer deze instrumenten ook andere schade heb-
ben opgelopen.

ART. 09 EIGEN RISICO

De navolgende eigen risico's zijn van toepassing:
a. € 100,- (ƒ 221,-) van iedere schade als bedoeld in artikel 6 sub 1.b;
b. € 65,- (ƒ 144,-) in geval van storm voor iedere schade aan zaken die

verzekerde aan en/of nabij het pand heeft be- of gevestigd, als om-
schreven in artikel 1 sub 4;

c. € 225,- (ƒ 496,-) per gebeurtenis voor reconstructiekosten als om-
schreven in artikel 7 sub 11.2.

SCHADE

ART. 10 VERPLICHTINGEN INGEVAL VAN SCHADE

1. Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor de
maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij ver-
plicht:
a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis bij de maatschappij te melden

door toezending van een volledig ingevuld en door hem onderte-
kend schadeformulier;

b. zo spoedig mogelijk alle originele bewijsstukken, gegevens en
bescheiden met betrekking tot die gebeurtenis of schade, waaron-
der dagvaardingen, aan de maatschappij te verstrekken;

c. de aanwijzingen van de maatschappij en/of van de door haar aan-
gewezen deskundigen op te volgen;

d. zijn volle medewerking te verlenen aan de schaderegeling en na te
laten hetgeen de belangen van de maatschappij zou kunnen scha-
den;

e. al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, verminde-
ring of beperking van de schade.

2. De verzekerde is verplicht zich te onthouden van het erkennen van
aansprakelijkheid.

3. De verzekerde is verplicht bij diefstal of enig ander strafbaar feit, hier-
van terstond aangifte te doen bij de politie.

4. De door de verzekerde verstrekte opgaven zullen (mede) dienen tot de
vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering.

5. De verzekerde kan geen rechten aan de polis ontlenen indien:
a. hij één van de in lid 1, 2 en 3 genoemde verplichtingen niet is

nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft
geschaad;

b. hij met betrekking tot een schade opzettelijk onware of onvolledi-
ge mededelingen doet of laat doen.

ART. 11 VASTSTELLING VAN DE SCHADE

1. Wijze van vaststelling 
Bij schade aan of verlies van de verzekerde zaken wordt de omvang
van de schade vastgesteld:
a. hetzij in onderling overleg;
b. hetzij door een door de maatschappij benoemde deskundige.

In dit geval heeft de verzekerde het recht eveneens een deskundige
te benoemen ter vaststelling van de schade als hiervoor vermeld.
Voor het geval beide deskundigen ten aanzien van het schadebe-
drag niet tot overeenstemming kunnen komen, benoemen zij voor-
af een derde deskundige.
De derde deskundige zal, na de beide eerdergenoemde deskundi-
gen te hebben gehoord, de omvang van de schade bindend vaststel-
len binnen de grenzen van de door hen vastgestelde bedragen.
Het salaris en de kosten van alle deskundigen komen ten laste van
de maatschappij. Het salaris en de kosten van de door de verzeker-
de benoemde deskundige worden evenwel vergoed voor zover zij
het salaris en de kosten van de door de maatschappij benoemde
deskundige niet te boven gaan.

2. Vaststelling van de grootte van de schade
1. De grootte van de schade aan de inboedel wordt bepaald door:

a. het verschil tussen de waarde van de inboedel onmiddellijk
voor de gebeurtenis en de restantwaarde ervan onmiddellijk na
de gebeurtenis;

b. indien dit tot een lager bedrag leidt, de herstelkosten eventueel
vermeerderd met een bedrag voor de door het herstel niet opge-
heven waardevermindering.

2. Als waarde voor de gebeurtenis zal worden aangehouden de
nieuwwaarde.
In afwijking hiervan wordt de dagwaarde aangehouden voor:
a. zaken waarvan de dagwaarde voor de schade minder bedroeg

dan 40% van de nieuwwaarde;
b. zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd

waren;
c. motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen, alsmede

losse onderdelen en accessoires daarvan, voor zover deze blij-
kens het polisblad zijn meeverzekerd.

3. Voor zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde wordt
aangehouden de waarde die daaraan door een ter zake deskundige
wordt toegekend.

ART. 12 VERGOEDING VAN DE SCHADE

1. Opwaardering van het verzekerde bedrag
Indien het verzekerde bedrag niet is vastgesteld aan de hand van de
inboedelwaardemeter zal, indien blijkt dat het verzekerde bedrag ten
tijde van de gebeurtenis, na toepassing van de in artikel 17 omschre-
ven regeling niet voldoende is om de verloren gegane zaken volledig
te vergoeden, het verzekerde bedrag worden verhoogd met maximaal
25 %.

2. Geen onderverzekering
Onverminderd het bepaalde in lid 1 en artikel 7 zal de schade aan de
verzekerde zaken tot ten hoogste het verzekerde bedrag worden ver-
goed. Met inachtneming hiervan zal bij schade geen beroep op onder-
verzekering worden gedaan.

3. Garantie tegen onderverzekering
Indien het verzekerde bedrag is vastgesteld aan de hand van de naar
waarheid ingevulde inboedelwaardemeter zal de maatschappij geen
beroep op onderverzekering.

4. De inboedelwaardemeter
De inboedelwaardemeter dient opnieuw te worden ingevuld:
a. op verzoek van de maatschappij;
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b. na verloop van 5 jaar na het invullen van de inboedelwaardemeter.
Indien de inboedelwaardemeter opnieuw moet worden ingevuld, dient
deze binnen een termijn van 2 maanden te worden geretourneerd aan
de maatschappij. Indien verzekerde in gebreke blijft om de inboedel-
waardemeter tijdig te retourneren, dan vervalt de garantie tegen onder-
verzekering.

5. Overdracht bij diefstal
Indien de maatschappij schadevergoeding verleent of heeft verleend
voor door diefstal verloren gegane zaken, is de verzekerde verplicht de
eigendomsrechten van deze zaken aan de maatschappij op haar ver-
zoek over te dragen.

6. Rechtstreekse regeling met benadeelden
De maatschappij belast zich met de regeling en de vaststelling van de
schade. De maatschappij heeft te allen tijde het recht om benadeelden
rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen.
Zij zal daarbij de belangen van de verzekerde in het oog houden.

ART. 13 UITBETALING / TERMIJN

1. De maatschappij zal binnen 4 weken nadat alle noodzakelijke gege-
vens zijn ontvangen tot betaling van de schadevergoeding overgaan.
Voordien is de maatschappij geen wettelijke rente verschuldigd.

2. In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een uitkering
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.

3. Heeft de maatschappij ten aanzien van een vordering van een verze-
kerde een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van
de vordering, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van
definitieve regeling, dan vervalt na 1 jaar, te rekenen vanaf de dag
waarop de rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt ken-
nis kreeg, ieder recht ten opzichte van de maatschappij inzake het
schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij verzekerde bin-
nen die termijn het standpunt van de maatschappij heeft aangevochten.

PREMIE

ART. 14 PREMIEVASTSTELLING

De premie wordt onder meer bepaald aan de hand van:
a. de waarde van de inboedel;
b. de bouwaard van het woonhuis;
c. de getroffen inbraakpreventieve maatregelen;
d. de regio waarin het woonhuis is gelegen.

ART. 15 PREMIEBETALING

1. De verzekeringsnemer is verplicht de premie, kosten en assurantiebe-
lasting bij vooruitbetaling te voldoen binnen 30 dagen nadat zij ver-
schuldigd worden.

2. Indien de verzekeringsnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt of
weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
gebeurtenissen die na de in lid 1 genoemde termijn van 30 dagen
plaatsvinden. Een nadere ingebrekestelling door de maatschappij is
daarvoor niet vereist. De verzekeringsnemer dient het verschuldigde
alsnog te betalen. De dekking gaat weer in op de dag na die waarop
het verschuldigde door de maatschappij is ontvangen.

3. Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering vindt terugbetaling
van de premie over de onverstreken verzekeringstermijn plaats indien
en voor zover dit billijk is.

ART. 16 WIJZIGING VAN PREMIE EN/OF 
VOORWAARDEN

1. De maatschappij heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen en-bloc te wijzigen. Behoort deze
verzekering tot die groep, dan is de maatschappij gerechtigd de premie
en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijzi-
ging aan te passen en wel met ingang van de eerstvolgende premiever-
valdag na invoering van de wijziging.

2. De verzekeringsnemer wordt voor de premievervaldag van de wijzi-
ging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd,
tenzij hij binnen 30 dagen na de premievervaldag aan de maatschappij
schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de
verzekering op de eerder bedoelde vervaldag.

3. De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door de verzeke-
ringsnemer geldt niet indien:
a. de wijziging van de premie en/of de voorwaarden voortvloeit uit

wettelijke regelingen of bepalingen;
b. de wijziging een verlaging van de premie inhoudt bij een gelijk-

blijvende dekking;
c. de wijziging een uitbreiding van de dekking inhoudt zonder pre-

mieverhoging.

OVERIGE BEPALINGEN

ART. 17 GEÏNDEXEERDE BEDRAGEN

Per de jaarlijkse premievervaldatum wordt het verzekerde bedrag en in
evenredigheid daarmee de premie verhoogd met 4%. Deze verhoging zal
niet worden toegepast op de in artikel 5, 6 en 7 genoemde maximum
bedragen. Het aldus berekende bedrag, afgerond op € 50,- (ƒ 110,-) naar
beneden, geldt voor het op bovenbedoelde premievervaldatum aanvan-
gende verzekeringsjaar. Een wijziging als hiervoor omschreven kan niet
worden beschouwd als een wijziging van de premie en/of voorwaarden in
de zin van artikel 16.

ART. 18 OMSCHRIJVING VAN HET VERZEKERDE 
BELANG

De omschrijving zoals deze ten aanzien van de verzekerde zaken op het
polisblad voorkomt, wordt geacht afkomstig te zijn van de verzekerings-
nemer.

ART.19 BEKENDHEID EN BESTEMMING

De maatschappij verklaart zich bekend met de ligging, bouwaard, dakbe-
dekking, inrichting en het gebruik van het woonhuis, zoals die waren ten
tijde van het aangaan van de verzekering.

ART. 20 WIJZIGING VAN HET RISICO

1. De verzekeringsnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig moge-
lijk, althans binnen 1 maand, kennis te geven van:
a. verhuizing en wel indien de zich in of bij het woonhuis bevindende

verzekerde zaken naar elders worden overgebracht;
b. enige wijziging in de bij de maatschappij bekende gegevens met

betrekking tot de bouwaard of het gebruik van het woonhuis;
c. enige andere verandering van omstandigheden die het risico merk-

baar verzwaart. Daartoe worden onder andere gerekend:
- het buiten gebruik zijn van de woning gedurende een aaneenge-

sloten periode die naar wordt verwacht langer duurt dan 2
maanden;

- het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het woonhuis.
2. De maatschappij zal na ontvangst van de kennisgeving beslissen of de

verzekering al dan niet wordt voortgezet en onder welke voorwaarden
en/of tegen welke premie een eventuele voortzetting zal geschieden.
Indien de maatschappij een voorstel doet over de voortzetting van de
dekking als hiervoor bedoeld, kan de verzekeringsnemer binnen een
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termijn van 14 dagen na ontvangst van dit voorstel de verzekering
beëindigen, tenzij de wijziging van de voorwaarden geen beperking
van de voorwaarden of verhoging van de premie inhoudt.
Indien de verzekeringsnemer van zijn recht de verzekering te beëindi-
gen gebruik maakt, eindigt de verzekering 14 dagen na ontvangst van
de mededeling door de maatschappij.

3. Indien de verzekeringsnemer zijn in lid 1 genoemde verplichting niet
tijdig is nagekomen, eindigt de dekking 1 maand na de dag waarop de
wijziging tot stand is gekomen, tenzij blijkt dat het gewijzigde risico
op dezelfde voorwaarden verzekerd zou zijn gebleven. De verzeke-
ringsnemer blijft de premie, kosten en assurantiebelasting over het
gehele lopende verzekeringsjaar verschuldigd. Wanneer de verzeke-
ring door de maatschappij zou zijn gecontinueerd tegen een hogere
premie, wordt in geval van schade de vergoeding vastgesteld in ver-
houding van de voor de wijziging berekende premie tot de premie die
voor het gewijzigde risico geldt.

ART. 21 STRAFGEDING

Ingeval een verzekerde strafrechtelijk wordt veroordeeld, kan de maat-
schappij hem niet verplichten hoger beroep in te stellen.
Geldboetes of bedragen, betaald ter voorkoming van strafvervolging,
worden door de maatschappij nimmer vergoed.

ART. 22 PROCESKOSTEN EN WETTELIJKE RENTE

Boven het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag worden vergoed:
a. de kosten van met goedvinden of op verlangen van de maatschappij

gevoerde procedures;
b. de kosten van op verzoek van de maatschappij verleende rechtsbij-

stand;
c. de verschuldigde wettelijke rente over het door de verzekering gedek-

te gedeelte van de hoofdsom.
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Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden gelden aanvul-
lend de navolgende artikelen.

ALGEMEEN

ART. 23 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Ongeval:
Een gebeurtenis waarbij de verzekerde een geneeskundig vast te stellen
lichamelijk letsel is toegebracht door een plotseling op het lichaam inwer-
kend van buiten komend geweld.
Mede als ongeval worden beschouwd:
a. acute vergiftiging als gevolg van het ongewild binnenkrijgen van gifti-

ge gassen, dampen en vaste en vloeibare stoffen, met uitzondering van
vergiftiging door het binnenkrijgen van allergenen of ziektekiemen,
tenzij dit een rechtstreeks gevolg is van een ongeval;

b. besmetting of vergiftiging als gevolg van een onvrijwillige val in het
water of in enige vloeibare of vaste stof;

c. bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking en zonnesteek en de
lichamelijke gevolgen van elektrische ontladingen;

d. verhongering, verdorsting, uitputting en zonnebrand als gevolg van
een geïsoleerd raken bij natuurrampen, schipbreuk, noodlanding,
instorting of door andere catastrofale gebeurtenissen;

e. plotselinge verstuiking, ontwrichting en spierscheuring, mits aard en
plaats van deze letsels geneeskundig zijn vast te stellen;

f. complicaties en verergeringen van het ongevalsletsel als direct gevolg
van eerstehulpverlening of van een door een ongeval noodzakelijk
geworden behandeling, mits deze behandeling is verricht door of op
voorschrift van een geneeskundige;

g. peesschede-ontsteking (tendovaginitis crepitans), spit (lumbago),
zweepslag (coup de fouet), spierverrekking, vertilling, ingewands-
(hernia) of tussenwervelschijfbreuk (hernia nuclei pulposi), mits ver-
oorzaakt door een ongeval als in de aanhef van dit artikel omschreven;

h. wondinfectie en bloedvergiftiging, direct verband houdende met een
ongevalsletsel;

i. miltvuur, trichophytia, ziekte van Bang, sarcoptesschurft en koepok-
ken.

DEKKING

ART. 24 ONGEVALLENVERZEKERING

1. De maatschappij biedt, boven het verzekerde bedrag, dekking voor
een uitkering bij een ongeval dat de verzekeringsnemer en/of degene
die met hem in het woonhuis in duurzaam gezinsverband samen-
woont, overkomt in het woonhuis of op het erf, waarop het omschre-
ven woonhuis staat en dat krachtens een zakelijk recht (bijvoorbeeld
eigendom) met het gebouw één perceel vormt.

2. Indien als gevolg van een hiervoor omschreven ongeval één of meer
van de personen, als bedoeld onder lid 1, overlijdt of blijvend invalide
wordt, dan wordt maximaal per persoon uitgekeerd bij:
a. overlijden € 2.500,- (ƒ 5.510,-);
b. blijvende invaliditeit € 2.500,- (ƒ 5.510,-).
Wanneer het ongeval een rechtstreeks gevolg is van brand, worden
deze bedragen verdubbeld.

3. Indien bij één gebeurtenis meer personen een ongeval overkomt, zal in
totaal uit hoofde van deze verzekering niet meer dan € 25.000,-
(ƒ 55.093,-) worden uitgekeerd.

UITKERINGEN

ART. 25 VERPLICHTINGEN BIJ ONGEVAL

De verzekeringsnemer, de verzekerde en/of begunstigde(n) zijn na een
ongeval - in afwijking van het bepaalde in artikel 10 van de Algemene
Voorwaarden - op straffe van verlies van het recht op uitkering verplicht:
a. de maatschappij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen, met

vermelding van alle ter zake dienende feiten en omstandigheden, bij
voorkeur door middel van een door de maatschappij te verstrekken
aangifteformulier. Indien de kennisgeving de maatschappij later dan 2
jaar na het ongeval bereikt zal er met betrekking tot dat ongeval geen
recht op uitkering bestaan;

b. de maatschappij, wanneer de verzekerde door een ongeval overlijdt, in
ieder geval binnen een zodanige tijd na het ongeval telegrafisch of
telefonisch daarvan kennis te geven, dat een eventuele uit- en inwen-
dige schouwing van het stoffelijk overschot vanwege de maatschappij
vóór de teraardebestelling of crematie mogelijk is;

c. de maatschappij alle medewerking te verlenen om de oorzaak van het
ongeval en/of de doodsoorzaak te kunnen (doen) vaststellen, waaron-
der zonodig uit- en inwendige schouwing van het stoffelijk overschot;

d. de door een ongeval getroffen verzekerde direct onder behandeling
van een geneeskundige te (doen) stellen en alles te doen om een spoe-
dige genezing te bevorderen, alsmede de medische adviseur van de
maatschappij alle inlichtingen betrekking hebbende op de lichamelijke
en geestelijke toestand van de door een ongeval getroffen verzekerde
te verstrekken en genoemde adviseur in de gelegenheid te stellen hem
(haar) op een door deze aan te wijzen plaats te (laten) onderzoeken,

tenzij er naar het oordeel van de maatschappij redelijke gronden waren
voor het niet nakomen van deze verplichtingen en daarbij de belangen van
de maatschappij niet zijn geschaad.

ART. 26 UITKERING BIJ OVERLIJDEN

1. Indien de verzekerde overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval
wordt de volle, ten tijde van het ongeval verzekerde som als genoemd
in artikel 24 lid 2.a uitgekeerd.

2. In het geval voor dezelfde verzekerde voor hetzelfde ongeval reeds
een uitkering voor blijvende invaliditeit heeft plaatsgevonden, zal
deze uitkering op de uitkering wegens overlijden in mindering worden
gebracht.

3. Wanneer de voor blijvende invaliditeit gedane uitkering het bij over-
lijden verschuldigde bedrag overtreft, zal de maatschappij het meerde-
re niet terugvorderen.

ART. 27 UITKERING BIJ BLIJVENDE INVALIDITEIT

1. Voor blijvende invaliditeit van de verzekerde als rechtstreeks en uit-
sluitend gevolg van een ongeval zal de uitkering geschieden conform
de ten tijde van het ongeval verzekerde som als genoemd in artikel 24
lid 2.b, waarbij in de volgende gevallen de uitkering overeenstemt met
het daarachter vermelde percentage van de voor blijvende invaliditeit
verzekerde som:
a. ongeneeslijke gehele krankzinnigheid of ongeneeslijke

algehele verstoring van de geest 100%
b. verlies van het gehele gezichtsvermogen van beide ogen 100%
c. verlies van het gehele gezichtsvermogen van één oog 30%

Indien echter de maatschappij krachtens deze verzekering
reeds een uitkering voor verlies van het gehele gezichts-
vermogen van het andere oog heeft gedaan 70%

d. verlies van het gehele gehoorvermogen van beide oren 50%
e. verlies van het gehele gehoorvermogen van één oor 20%

Indien echter de maatschappij krachtens deze verzekering
reeds een uitkering voor verlies van het gehele gehoor-
vermogen van het andere oor heeft gedaan 30%

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN ONGEVALLENVERZEKERING
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f. verlies van het gehele spraakvermogen 50%
g. verlies van een long 25%
en voorts algeheel verlies of verlies van het gebruiksvermogen van:
h. een arm tot in het schoudergewricht 75%
i. een arm in of boven het ellebooggewricht 70%
j. een hand of een arm beneden het ellebooggewricht 65%
k. een duim 25%
l. een wijsvinger 15%
m. een middelvinger 12%
n. een ringvinger of een pink 10%
o. alle vingers van een hand tezamen 65%
p. een been tot in het heupgewricht 75%
q. een been in of boven het kniegewricht 60%
r. een voet of een been beneden het kniegewricht 50%
s. een grote teen 10%
t. één van de andere tenen 5%
u. reuk of smaak 5%
v. verlies van het gehele natuurlijke gebit 20%
Behoudens het onder v genoemde wordt bij gedeeltelijk verlies of bij
gedeeltelijk verlies van het gebruiksvermogen in de hiervoor genoem-
de gevallen een evenredig deel van het desbetreffende percentage uit-
gekeerd.
In geval van (gedeeltelijk) verlies van het blijvende natuurlijke gebit
wordt een evenredig deel van het desbetreffende percentage uitge-
keerd. Voor de berekening van de uitkering in geval van (gedeeltelijk)
verlies zal steeds worden uitgegaan van 32 gebitselementen. Onder
gedeeltelijk verlies wordt hier verstaan het volledig verloren gaan van
het gebruiksvermogen van het (de) desbetreffende gebitselement(en).

2. In gevallen van blijvende invaliditeit van de verzekerde, die afwijken
van de gevallen die hierboven zijn genoemd, zal de uitkering worden
bepaald naar de mate van invaliditeit veroorzaakt door het ongeval.
Bij vaststelling van de blijvende invaliditeit zal het beroep of de
bezigheden van de verzekerde dan wel het toekomstige beroep of de
toekomstige bezigheden buiten beschouwing worden gelaten.

3. Wordt een reeds bestaande invaliditeit door een ongeval vergroot, dan
zal de maatschappij een uitkering doen op basis van de alsdan optre-
dende invaliditeit, verminderd met de vóór het ongeval reeds bestaan-
de graad van invaliditeit, met inachtneming van de in dit artikel vast-
gestelde criteria.
Voor één of meer verschillende achtereenvolgende ongevallen zal per
verzekerde in totaal nimmer meer worden uitgekeerd dan de verzeker-
de som als genoemd in artikel 24 lid 2.b.

ART. 28 VASTSTELLING VAN DE UITKERING BIJ 
BLIJVENDE INVALIDITEIT

1. De uitkering van de voor blijvende invaliditeit verzekerde som wordt
vastgesteld zodra met betrekking tot het de verzekerde overkomen
ongeval een eindtoestand is bereikt.
De mate van invaliditeit zal uiterlijk 2 jaar na melding van het ongeval
worden vastgesteld, tenzij de verzekerde/verzekeringsnemer er de
voorkeur aan geeft die vaststelling uit te stellen. Indien tot een derge-
lijk uitstel wordt besloten, kan de maatschappij één of meer voor-
schotten op het vermoedelijk uit te keren bedrag verlenen.

2. Overlijdt de verzekerde voordat de mate van blijvende invaliditeit is
vastgesteld ten gevolge van een oorzaak welke met het de verzekerde
overkomen ongeval geen verband houdt, dan zal de maatschappij een
uitkering van de voor blijvende invaliditeit verzekerde som doen op
basis van de haar met betrekking tot de invaliditeit van de verzekerde
laatst bekende gegevens.

3. De bepaling van het percentage (functie)verlies geschiedt volgens
objectieve maatstaven en wel overeenkomstig de laatste uitgave van
de American Medical Association (AMA-guide), aangevuld met richt-
lijnen van de Nederlandse specialistenvereniging.

ART. 29 BEGUNSTIGING

Als begunstigde voor alle ingevolge deze verzekering te verrichten uitke-
ringen is de verzekerde aangewezen. Als begunstigden voor de uitkering
met betrekking tot het overlijden van de verzekerde zijn diens erfgenamen
aangewezen.
Zij zijn tot de uitkering gerechtigd in dezelfde verhouding als wanneer zij
tot de nalatenschap zijn geroepen. De verzekeringsnemer heeft het recht
de begunstiging anders te doen luiden. Een beroep daarop is tegenover de
maatschappij eerst mogelijk nadat deze wijziging in de polis is aangete-
kend.
De overheid kan nimmer als begunstigde optreden.

UITSLUITINGEN

ART. 30 UITSLUITINGEN ONGEVALLENDEKKING

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 1.a van de Algemene Voor-
waarden wordt geen uitkering verleend voor ongevallen de verzekerde
overkomen:
a. door zijn opzet of door opzet van een begunstigde;
b. bij het opzettelijk plegen van of het deelnemen aan een misdrijf, als-

mede pogingen daartoe;
c. als in- of opzittende van een motorrijtuig;
d. bij de uitoefening van een beroep of een bedrijf.
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NADERE OMSCHRIJVINGEN

Aardbeving of vulkanische uitbarsting

Onder schade veroorzaakt door of verband houdende met aardbeving of
vulkanische uitbarsting wordt verstaan 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 uit-
barsting zich hebben geopenbaard, tenzij de verzekerde bewijst dat de
schade niet aan één van de genoemde verschijnselen kan worden toege-
schreven.

Atoomkernreactie

Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie
vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radio-
activiteit.
De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet met betrekking tot
radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en
gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doelein-
den, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik,
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door de overheid
moet zijn afgegeven.
Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aanspra-
kelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder "wet" is te verstaan de Wet
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979 - 225), zijnde de bij-
zondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de
kernenergie. Onder "kerninstallatie" wordt verstaan: een kerninstallatie in
de zin van bedoelde wet.

Bereddingskosten

Bereddingskosten zijn kosten door een verzekerde bij of na een gedekte
gebeurtenis gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of ver-
mindering van schade aan verzekerde zaken.

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:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Als schade door brand wordt ook beschouwd de schade die door blussing
van brand is ontstaan.

Luchtverkeer

Onder schade door luchtverkeer wordt verstaan schade door het getroffen
worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of
ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daar-
uit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander
voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier
genoemd voorwerp.

Molest

Onder molest wordt verstaan:
a. Gewapend conflict

Onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of
andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de één de ander,
gebruik makend van militaire machtsmiddelen bestrijden. Onder

gewapend conflict wordt tevens verstaan het gewapend optreden van
een Vredesmacht der Verenigde Naties.

b. Burgeroorlog
Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde
gewelddadige strijd tussen inwoners van een zelfde staat waarbij een
belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.

c. Opstand
Onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet bin-
nen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.

d. Binnenlandse onlusten
Onder binnenlandse onlusten wordt verstaan min of meer georgani-
seerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich
voordoend binnen een staat.

e. Oproer
Onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatse-
lijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag.

f. Muiterij
Onder muiterij wordt verstaan een min of meer georganiseerde
gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, gericht
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

Deze 6 genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vor-
men een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrecht-
bank te 's-Gravenhage is gedeponeerd.

Ontploffing

Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke
vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevi-
ge 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 de druk van de zich daarin bevindende
gassen en 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 van 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 uit-
zetting gebracht.
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken
door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde zaken, die
als een gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt.
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken door
ontploffing is mede gedekt de schade aan de verzekerde zaken, die als een
gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden aangemerkt.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn de kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren
van de verzekerde zaken die niet reeds in de vaststelling van de schade
zijn begrepen en het noodzakelijk gevolg zijn van een door deze polis
gedekte gebeurtenis. Hieronder worden niet verstaan de kosten voor het
wegnemen dan wel voorkomen van bodem-, water- en luchtverontreini-
gingen.

Overstroming

Onder overstroming wordt verstaan overstroming tengevolge van het
bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkerin-
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gen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een
door deze polis gedekte gebeurtenis.
Met overstroming wordt gelijkgesteld uitstroming van water via scheuren,
gaten en andere beschadigingen van waterkeringen.

Rellen, relletjes 

Hieronder worden verstaan incidentele geweldsmanifestaties.

Salvagekosten

De kosten die door of namens de Stichting Salvage tijdens of direct na
een brand worden gemaakt voor het bieden van hulpverlening en het tref-
fen van de eerste en meest noodzakelijke maatregelen om schade te
beperken.

Saneringskosten

Saneringskosten zijn de kosten:
a. voor onderzoek, reiniging, opruimen, opslaan, vernietigen en/of ver-

vangen van grond, grond- en/of oppervlaktewater om de verontreini-
ging hierin weg te nemen;

b. om die verontreiniging te isoleren, waaronder begrepen de bered-
dingskosten,

alles voor zover grond, grond- en/of oppervlaktewater zijn gelegen op de
locatie van verzekerde of op de directe belendingen van die locatie. Onder
deze kosten valt niet de herinrichting van het terrein.

PERSOONSREGISTRATIE

De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte persoons-
gegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het
aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financië-
le diensten en het beheren daarvan uit voortvloeiende relaties, met inbe-
grip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van
activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode "Verwer-
king Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf" van toepassing. In deze
gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de verwerking
van gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst kunt u opvra-
gen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus
93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 87 77.

TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTEN

1. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Klachten
a. Intern klachtenbureau

Klachten die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandko-
ming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen
worden voorgelegd aan het interne klachtenbureau van de maat-
schappij.

b. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV)
Wanneer het oordeel van de maatschappij voor de verzekerde niet
bevredigend is, kan deze zich wenden tot de Stichting Klachten-
instituut Verzekeringen.
Adres:
Postbus 93560
2509 AN Den Haag.
Telefoon: (070) 333 89 99

c. De rechter
Wanneer verzekerde geen gebruik wil maken van de klachtenbe-
handelingsmogelijkheden, of de behandeling of uitkomst niet be-
vredigend vindt, kan hij het geschil voorleggen aan de bevoegde
rechter.
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TREFWOORDENREGISTER

A. aanhangwagens art. 7.16
aanpassing premie/voorwaarden art. 16
aanrijding en aanvaring art. 5.17
aansprakelijkheid art. 7.14
aanvang van de verzekering art. 3
atoomkernreactie art. 8.1.a.2, N.O.
autoradio art. 5.4.b

B. bedrijfsuitrusting art. 7.10
begripsomschrijvingen art. 1
bereddingskosten art. 7.1
blikseminslag art. 5.3.a
braak art. 1.1
brand e.d. art. 5.1.a en b, N.O.
breuk van spiegels art. 5.18
buitenkomende onheilen, van art. 6.b
bijtende stoffen art. 5.19

D. dagwaarde art. 1.2
dekking
- standaard art. 6.a
- van buitenkomende onheilen art. 6.b
deskundige, expert art. 11.1.b
diefstal art. 5.4
duur van de verzekering art. 3.2

E. eigen risico art. 9
einde van de verzekering art. 4
eigendomsovergang art. 12.6
expert, deskundige art. 11.1.b

G. garantieregeling
- onderverzekering art. 12.2 en 3
- uitsluiting art. 8.1.b
gebeurtenis, begripsomschrijving art. 1.3
gedekte gebeurtenis art. 5
geïndexeerde bedragen art. 17
geld en geldswaardige papieren art. 7.14
geldigheidsgebied art. 2

H. huurdersbelang art. 7.3

I. inboedel, begripsomschrijving art. 1.5
inboedelmeter art. 12.2

K. klachten pag.11
kosten van levensonderhoud art. 7.4

L. lijfsieraden art. 1.6, art.5.4
luchtdruk art. 5.9
luchtverkeer art. 5.8

M. maatschappij art. 1.7
molest art. 8.1.a.1, N.O.

N. nadere omschrijvingen (N.O.) pag.10
nieuwwaarde art. 1.8, art. 11.2.2

O. olie art. 7.15
omvallen bomen etc. art. 7.21
onderverzekering, geen art. 12.2
ongevallendekking art. 23 t/m 30
onheil, van buiten komend art. 6.b

ontploffing art. 5.2
onware opgave art. 10.5.b
opruimingskosten art. 7.5
opwaardering verzekerd bedrag art. 12.1
opzegging art. 4
opzet art. 8.1.c
overdracht bij diefstal art. 12.5
overstroming art. 7.1.a.4, N.O.

P. personal computers art. 7.11
persoonsregistratie pag.11
premiebetaling art. 15
premievaststelling art. 14
proceskosten art. 22

R. rellen, relletjes art. 7.7, N.O.
restitutie van premie art. 15.3
rook en roet art. 7.16

S. salvagekosten art. 7.2
saneringskosten art. 7.6

schade 
- regeling met benadeelden art. 12.6
- vaststelling van art. 11
- vergoeding van art. 12
- verplichtingen bij art. 10
sloten en cilinders art. 7.16
sneeuwdruk art. 5.11
standaarddekking art. 6.a
storm art. 5.10
strafgeding art. 21

T. termijnen art. 13
terugbetaling premie art. 15.3
tijdelijk verblijf buiten het woonhuis art. 6
tijdstip van
- aanvang van de verzekering art. 3
- einde van de verzekering art. 4
toepasselijk recht pag. 11
tuinaanleg art. 7.7
tuinmeubelen etc. art. 7.13

U. uitbetaling/termijn art. 13
uitkering
- bij blijvende invaliditeit art. 27
- bij overlijden art. 26
uitsluitingen 
- algemeen art. 8.1
- bijzondere art. 8.2
- ongevallendekking art. 30
uitvallen koelkasten en diepvriezers art. 5.20

V. vaartuigen art. 7.15
van buitenkomende onheilendekking art. 6.b
vandalisme art. 5.6
vaststelling schade art. 11
verblijf in hotel of pension art. 7.8
verplichtingen
- bij ongeval art. 25
- bij schade art. 10
vervoer en tijdelijke opslag art. 7.9
verzekerde, begripsomschrijving art. 1.9
verzekerde zaak, begripsomschrijving art. 1.10
verzekeringsnemer, begripsomschrijving art. 1.11
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W. water en neerslag art. 5.12
wettelijke rente art. 22
wijziging
- van premie en voorwaarden art. 16
- van het risico art. 20
woonhuis art. 1.12

Z. zaken van derden art. 1.5.b
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