
Bijzondere voorwaarden behorende bij de inboedelverzekering

INB 0001 Personeelskorting.
Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing.

INB 0002 Index.
Artikel 4 van de Aanvullende voorwaarden is niet van toepassing.

INB 0003 Medeverzekering glasschade .
De verzekering geeft mede dekking tegen glasschade, waaronder wordt
verstaan: breuk van het tot lichtdoorlating dienende glas van het in
het polisblad omschreven (gedeelte van het) gebouw. Onder glas wordt
mede verstaan tot lichtdoorlating dienend kunststof in dakramen en -koepels.
Niet gedekt is:
- schade ontstaan tijdens aanbouw, verbouw of leegstand van het
  verzekerde (gedeelte van het) gebouw;
- schade ontstaan tijdens vervoer, verplaatsing, bewerking, versiering
  of kunstmatig ontdooien van het glas;
- schade aan glas-in-lood, draadglas en kunststof door eigen gebrek;
- schade aan glas in broeikassen, volieres en dergelijke.
Tenzij medeverzekering hiervan (voor ieder onderdeel afzonderlijk)
blijkt uit het polisblad, is van dekking uitgesloten:
- glas in windschermen en balkon- of terreinafscheidingen;
- ge-etst, gezandstraald en/of gebrandschilderd glas, versierd glas
  (bijvoorbeeld applique).
De maatschappij vergoedt de kosten van nieuw glas van dezelfde soort,
hoedanigheid, grootte en dikte als het gebroken glas, alsmede de
inzetkosten en de in verband hiermee noodzakelijke kosten van
noodvoorzieningen. Een eventueel eigen risico geldt niet voor
glasschade.

INB 0004 Aansluiting op verzekering elders.
Deze verzekering loopt tot <          > samen met een bij <          > gesloten
<          > ad <          > <          >.

INB 0005 Antennes, zonwering e.d.
Antennes, zonwering zijn medeverzekerd tegen alle gedekte evenementen,
uitgezonderd regenwater, diefstal of poging daartoe en vandalisme.
Voor deze medeverzekering geldt geen eigen risico.

INB 0006 Zekerheidstelling.
Aan de maatschappij is kennis gegeven van de overeenkomst met de
hieronder vermelde crediteur betreffende de schadepenningen. Mocht
betekening zijn vereist, dan wordt deze kennisgeving voor zover de
maatschappij betreft gehouden voor betekening.
Financier:<          >
<          > <          >

INB 0007 Medeverzekering schade door luchtverkeer.
De verzekering geschiedt mede tegen 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, daaruit geworpen of daaruit gevallen
projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander
voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.

INB 0008 Medeverzekering stormschade.
De omschreven zaken zijn mede verzekerd tegen schade veroorzaakt door
storm, waaronder wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde.



Van deze medeverzekering is uitgesloten:
a. schade aan roerende zaken buitenshuis;
b. schade door overstroming;
c. waterschade, die niet is ontstaan tengevolge van stormschade.

INB 0009 Voortaxatie art. 275 W.v.K.
Als de waarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor het evenement
geldt dat het bedrag vermeld in het voortaxatierapport. De vergoeding
van de aan de verzekerde zaak geleden schade beloopt zoveel procent
van bedoeld bedrag als de schade uitmaakt van de werkelijke waarde
onmiddellijk voor het evenement.
Het staat de maatschappij echter vrij in plaats van dit percentage de
werkelijke kosten van reparatie te vergoeden. De voortaxatie verliest
haar kracht drie jaar na de dagtekening van het voortaxatierapport.
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op tot de inboedel
behorende schilderijen en andere kunstvoorwerpen, collecties, oud goud
oud zilver en andere antiquiteiten, juwelen en andere kostbaarheden.

INB 0010 Beperking omvang van dekking.
1a. Voor diefstal van audiovisuele en/of computerapparatuur wordt een
maximale vergoeding verleend van EUR 2.270 per gebeurtenis.
1b. Blijkt in geval van schade dat er nog andere inboedelverzekeringen
lopen, waarop audiovisuele en/of computerapparatuur niet voor een
afzonderlijk bedrag zijn meeverzekerd, dan bedraagt de maximale
vergoeding voor diefstal van audiovisuele en/of computerapparatuur
zoveel procent van EUR 2.270 als het bedrag waarvoor de inboedel op
deze polis is verzekerd zich verhoudt tot het bedrag waarvoor de
inboedel op alle polissen tezamen is verzekerd.
1c. De onder 1a. en 1b. omschreven beperkingen gelden niet als uit de
polisomschrijving blijkt, dat audiovisuele en/of computerapparatuur
voor een afzonderlijk bedrag zijn meeverzekerd.
1.d. Onder genoemde apparatuur is te verstaan:
- alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio's, CD-spelers,
televisietoestellen, videocamera's, band-, cassette- en videorecorders;
- alle soorten computerapparatuur, zoals micro- en spelcomputers, alles
met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige
hulpmiddelen, zoals CD's, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf-
en afdrukeenheden.
2. Voor diefstal van geld en geldswaardig papier geldt een maximum
dekking van EUR 455.
3. Voor schade door diefstal geldt een eigen risico van <          > per
gebeurtenis. Dit eigen risico wordt in mindering gebracht op de
volgens de voorwaarden te verlenen schadevergoeding. Het eigen risico
is niet van kracht voor schade door diefstal na openbreken van een
deugdelijk afgesloten auto.

INB 0011 Garantie tegen onderverzekering.
De maatschappij garandeert bij schade geen beroep te doen op
onderverzekering indien de waarde van de inboedel is vastgesteld door invulling
van de inboedelmeter volgens de daarin vermelde aanwijzingen,
met inachtneming van hetgeen in de Aanvullende voorwaarden over
verzamelingen, antiek en kunst is vermeld.
De maatschappij kan herwaardering vragen:
- bij verhuizing;
- na een schade;
- na verloop van vijf jaar na een vorige waardering.
2. Indien de verzekerde som te laag blijkt te zijn als gevolg van
onjuiste en/of onvolledige invulling van de inboedelmeter,
kan geen beroep gedaan worden op de garantie zoals hierboven
onder 1. vermeld. Dit geldt ook indien de verzekeringnemer niet



binnen 2 maanden voldoet aan een verzoek tot herwaardering. Indien de
verzekerde som dan lager is dan de waarde waarvan wordt uitgegaan bij
schaderegeling, vindt vergoeding van de vastgestelde schade en kosten
plaats in de verhouding van de verzekerde som tot die waarde
onmiddellijk voor het evenement en tot de toepasselijke maxima.
De expertisekosten voor vaststelling van schade en kosten worden
ook in het geval van onderverzekering volledig vergoed.
3. Deze bepaling geldt niet voor de eventueel van toepassing zijnde
glasdekking.
4. Hetgeen in de Aanvullende voorwaarden is gesteld omtrent de 25%-
overdekking, is niet van kracht.

INB 0012 Beperking diefstal/vandalisme.
Inboedel in het door verzekerde bewoonde perceelsgedeelte is alleen
gedekt tegen diefstal of een poging daartoe en vandalisme, indien
gepleegd door iemand die zich wederrechtelijk toegang heeft verschaft
tot dat perceeldgedeelte door verbreking met zichtbare beschadiging
daaraan. Inboedel in trappenhuizen, kelderboxen en bijgebouwen van het
omschreven gebouw is niet verzekerd tegen diefstal en vandalisme.

INB 0013 Beperking dekking diefstal/vandalisme.
Inboedel in trappenhuizen, kelderboxen en bijgebouwen van het
omschreven gebouw is niet verzekerd tegen diefstal of poging daartoe
en vandalisme.

INB 0014 Beperking dekking diefstal/vandalisme.
Inboedel in de omschreven woning alsmede in trappenhuizen, kelderboxen
en bijgebouwen van het omschreven gebouw is alleen gedekt tegen
diefstal of een poging daartoe en vandalisme, indien gepleegd door
iemand die zich wederrechtelijk van buitenaf toegang heeft verschaft
tot de woning respectievelijk het gebouw door verbreking met zichtbare
schade.

INB 0015 Uitsluiting diefstal/vandalisme.
Deze verzekering dekt geen schade veroorzaakt door diefstal of een
poging daartoe en vandalisme.

INB 0016 Inbraakpreventie.
De verzekering is ten aanzien van het diefstal-/vandalismerisico aangegaan
onder het beding dat een of meer in de polis genoemde adressen
zijn beveiligd door een aan de maatschappij bekend beveiligingsbedrijf.
De verzekerde is verplicht:
a. een onderhoudscontract te sluiten met een beveiligingsbedrijf, dat
van kracht blijft gedurende de looptijd van de verzekering;
b. de beveiliging in een werkvaardige toestand te houden;
c. de beveiliging in te schakelen:
c.1. indien zich niemand meer in het pand bevindt, maar in ieder geval;
c.2. gedurende de nacht;
d.1. indien de beveiligingsinstallatie zich door welke oorzaak dan
ook niet in werkvaardige toestand bevindt dit zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag nadat de verzekerde dit
geconstateerd heeft, mee te delen aan het beveiligingsbedrijf.
d.2. indien de beveiligingsinstallatie niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd
kan worden de maatschappij hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk op de eerstvolgende werkdag na bedoelde vaststelling, in
te lichten en de voorschriften van de maatschappij op te volgen;
e. gedurende de tijd dat de beveiligingsinstallatie zich niet in
werkvaardige toestand bevindt die maatregelen te treffen,
die redelijkerwijs verwacht mogen worden om schade ten gevolge van
diefstal/vandalisme te voorkomen;



f. vooraf overleg te plegen met het beveiligingsbedrijf en de
maatschappij indien ten gevolge van een verbouwing of anderzins
al dan niet tijdelijk een geringe graad van beveiliging optreedt.
Indien in geval van schade blijkt dat verzekerde niet aan bovengenoemde
verplichtingen voldaan heeft, verliest hij alle recht op schadevergoeding.

INB 0017 Inbraakpreventie.
De verzekering is ten aanzien van het diefstal/vandalisme-risico
aangegaan/gecontinueerd onder voorwaarde dat een of meer op de polis
genoemde adressen, waar de verzekerde inboedel zich bevindt, beveiligd
is door een erkend beveligingsbedrijf.
Verzekerde is verplicht:
a. een onderhoudscontract af te sluiten met een beveiligingsbedrijf.
Dit onderhoudscontract dient in te gaan op de datum van oplevering
van de beveiliging en van kracht te blijven gedurende de looptijd van
de verzekering;
b. de beveiliging in een werkvaardige toestand te houden en te
gebruiken;
c. indien de beveiliging zich om welke reden dan ook niet in een
werkvaardige toestand bevindt, maatregelen te treffen om schade
door diefstal/vandalisme te voorkomen.
Indien in geval van schade blijkt dat verzekerde niet aan
bovengenoemde verplichtingen voldaan heeft, wordt de voor diefstal/vandalisme
te verlenen schadevergoeding verminderd met 15%. Dit percentage komt overeen met
het percentage premiekorting dat wegens de aanwezigheid van beveiliging is
toegekend.

INB 0018 Medeverzekering inbraakschade .
1. Inboedel, aanwezig in het omschreven gebouw of tijdelijk (maximaal
3 achtereenvolgende maanden) aanwezig is in een ander gebouw in
Nederland, is medeverzekerd tegen schade veroorzaakt door diefstal
gepleegd door iemand die zich wederrechtelijk toegang heeft verschaft
tot het gebouw door verbreking met zichtbare schade daaraan.
2.1. Voor diefstal van lijfsieraden wordt een maximale vergoeding
verleend van EUR 2.270 per gebeurtenis. Onder lijfsieraden is te
verstaan 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.
2.2. Blijkt dat in geval van schade, dat er nog andere inboedelverzekeringen
lopen , waarop lijfsieraden niet voor een afzonderlijk
bedrag zijn medeverzekerd, dan bedraagt de maximale vergoeding voor
diefstal van lijfsieraden zoveel procent van EUR 2.270 als het bedrag
waarvoor de inboedel op deze polis verzekerd zich verhoudt tot het
bedrag waarvoor op alle polissen tezamen is verzekerd.
2.3. De onder 2.1. en 2. omschreven beperkingen gelden niet als uit de
polisomschrijving blijkt, dat lijfsieraden voor een afzonderlijk
bedrag zijn medeverzekerd.
3. In geval van diefstal is de verzekerde verplicht direct aangifte
bij de politie te doen.

INB 0019 Medeverzekering inbraakschade .
Inboedel, aanwezig in het omschreven gebouw of tijdelijk
(maximaal 3 achtereenvolgende maanden) aanwezig in een ander
gebouw in Nederland, is medeverzekerd tegen schade veroorzaakt
door diefstal gepleegd door iemand die zich wederrechtelijk van
buitenaf toegang heeft verschaft tot het gebouw door verbreking
met zichtbare schade daaraan.
2.1. Voor diefstal van lijfsieraden is te verstaan 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.
2.2. Blijkt in geval van schade, dat er nog andere inboedelverzekeringen
lopen, waarop lijfsieraden niet voor een afzonderlijk bedrag zijn
medeverzekerd, dan bedraagt de maximale vergoeding voor diefstal van
lijfsieraden zoveel procent van EUR 2.270 als het bedrag waarvoor de
inboedel op alle polissen tezamen is verzekerd.
2.3. De onder 2.1 en 2. omschreven beperkingen gelden niet als uit
de polisomschrijving blijkt, dat lijfsieraden voor een afzonderlijk
bedrag zijn medeverzekerd.
3.1. Voor diefstal van audiovisuele en/of computerapparatuur wordt een
maximale vergoeding verleend van EUR 2.270 per gebeurtenis.
3.2. Blijkt in geval van schade, dat er nog andere inboedelverzekeringen
lopen, waarop audiovisuele en/of computerapparatuur niet voor een
afzonderlijk bedrag zijn medeverzekerd, dan bedraagt de maximale vergoeding
voor diefstal van audiovisuele en/of computerapparatuur zoveel
procent van EUR 2.270 als het bedrag waarvoor de inboedel op deze
polis is verzekerd zich verhoudt tot het bedrag waarvoor de inboedel
op alle polissen tezamen is verzekerd.
3.3. De onder 3.1 en 2. omschreven beperkingen gelden niet als uit de
polisomschrijving blijkt, dat audiovisuele en/of computerapparatuur
voor een afzonderlijk bedrag zijn medeverzekerd.
3.4. Onder genoemde apparatuur is te verstaan:
- alle beeld-, geluids-, ontvangst-, en zendapparatuur, zoals radio's,
CD-spelers, televisietoestellen, videocamera's, band-, cassette- en
videorecorder;
- alle soorten computerapparatuur, zoals micro- en spelcomputers,
alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur
en overige hulpmiddelen, zoals CD's, banden, cassettes, boxen, monitoren,
schijf- en afdrukeenheden.
4. Voor schade door diefstal geldt een eigen risico van <          > per
gebeurtenis. Dit eigen risico wordt in mindering gebracht op de
volgens de voorwaarden te verlenen schadevergoeding.
5. In geval van diefstal is de verzekerde verplicht direct aangifte
bij de politie te doen.

INB 0020 Door huurder aangebrachte voorzieningen
Onder de verzekerde inboedel zijn tevens begrepen de onroerende zaken,
welke door de verzekerde in zijn hoedanigheid van huurder zijn
aangebracht, voor zover de daaraan geleden schade niet gedekt is op
een polis van het gebouw.

INB 0021 Voorwaarden Elektronisch Verzenden.
Verzekeringnemer is gehouden de op het polisblad vermelde gegevens te
controleren en afwijkingen c.q. onjuistheden zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de polis
schriftelijk aan de maatschappij te melden. Na afloop van genoemde
termijn wordt als vaststaand aangenomen, dat de door verzekeringnemer
verstrekte gegevens juist zijn overgenomen en weergegeven en dat de
opdracht tot verzekering correct werd uitgevoerd.
Zoals blijkt uit de door de maatschappij ontvangen gegevens heeft de
verzekeringnemer bij het aanvragen van de verzekering verklaard, dat
verzekeringnemer of een andere verzekerde:
1. de laatste 8 jaar voorafgaand aan de verstrekking van de gegevens
aan de maatschappij geen schade heeft veroorzaakt als door de gesloten
verzekering wordt gedekt of als particulier aansprakelijk is gesteld
anders dan aan de maatschappij is meegedeeld.
2. gedurende de 8 jaar voorafgaand aan de verstrekking van de gegevens
aan de maatschappij een verzekering als aangevraagd of enige andere



verzekering niet is opgezegd of geweigerd noch onder beperkende of
verzwarende voorwaarden is aangeboden.
3. geen feiten, voorgevallen 8 jaar voorafgaand aan de verstrekking
van de gegevens aan de maatschappij, te melden heeft omtrent een
eventueel strafrechtelijk verleden noch andere feiten, die van belang
zijn voor de beoordeling van het verzekerde risico.
Belangrijk!
Artikel 251 Wetboek van Koophandel bepaalt, dat een verzekeringsovereenkomst
ongeldig kan worden verklaard, indien bij het aanvragen van een verzekering
onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt (verzwijging).
De plicht om informatie te verstrekken omvat alles wat voor de
maatschappij van belang kan zijn voor de beoordeling van het te
verzekeren risico en de persoon van de verzekeringnemer en een
andere belanghebbende/verzekerde. Desgewenst kunt u deze informatie
vertrouwelijk aan de directie zenden. Het gevolg van verzwijging is, dat de
maatschappij zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen
en schadevergoeding kan weigeren.

INB 0023 Waterleiding
Gedurende de maanden december, januari en februari dient de waterleiding
bij niet gebruik van de woning te zijn afgesloten en afgetapt.

INB 0024 Inboedel verloofde .
Onder de verzekerde inboedel is tevens begrepen de inboedel van de
verloofde van verzekerde, mits deze verloofde woonplaats heeft in Nederland.

INB 0025 Beveiliging voor tijdelijk elders.
Voor wat betreft het risico van diefstal en vandalisme is, in afwijking van
het bepaalde in de Algemene voorwaarden, inboedel die tijdelijk (maximaal
3 achtereenvolgende maanden) elders in Nederland aanwezig is, alleen tegen
diefstal of een poging daartoe en vandalisme verzekerd:
a. in gebouwen die aan dezelfde beveiligingseisen voldoen als gelden voor het
(de) adres(sen) bedoeld in de clausule inbraakpreventie; en
b. indien gepleegd door iemand die zich wederrechtelijk van buitenaf toegang
heeft verschaft tot het gebouw door verbreking met zichtbare beschadiging daaraan.

INB 0026 Medeverzekering van buiten komende onheilen.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 2 van de aanvullende voorwaarden biedt de
verzekering tevens dekking voor andere van buiten komende onheilen, waaronder
wordt verstaan een plotselinge onzekere gebeurtenis die van buiten op de verzekerde
goederen inwerkt.
De uitsluitingen in artikel 6 van de aanvullende voorwaarden blijven onverminderd van
kracht.
Ten aanzien van schade door een van buiten komend onheil is uitgesloten schade:
- aan brillen en contactlenzen;
- aan lenzen van optische instrumenten, behalve wanneer deze instrumenten ook andere
gedekte schade hebben opgelopen;
- uitsluitend bestaande uit vlekken, krassen, schrammen of deuken;
- veroorzaakt door het gebruik van een bijtende stof, olie, inkt, verf of vet in een gebouw;
- niet zijnde brandschade, veroorzaakt aan of door de verzekerde zaken die worden
bewerkt, behandeld, gebruikt, gehanteerd of gereinigd;
- aan kleding tijdens het dragen (exclusief brand, schroei);
- door slijtage en andere langzaam werkende invloeden;
- aan glas, behalve indien uit het polisblad blijkt dat glasschade is meeverzekerd;
- veroorzaakt door huisdieren die door de verzekerde of een van de gezinsleden worden
gehouden of werden toegelaten, dan wel door insecten, ongedierte of schimmels.

INB 0027 Schadeherstel in natura.
Gedurende de looptijd van het Jamesabonnement - en voor zover de aangesloten
partijen bij het Jamesconcept deze diensten kunnen leveren en onder de voorwaarden die



zij hieraan stellen - bestaat recht op schadeherstel (in natura). Als verzekerde hiervan
gebruik wil maken kan hij het Jamesnummer bellen of het schadeformulier James invullen.

INB 0028 Medeverzekering directe en indirecte  neerslagschade.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 2 van de aanvullende voorwaarden biedt de
verzekering tevens dekking voor:
<          > a. <          > directe neerslag
Schade als gevolg van de op locatie opgetreden regenval, sneeuwval, hagel of smeltwater
onvoorzien het gebouw binnengedrongen, mits niet binnengekomen door openstaande ramen,
deuren of luiken.
<          > b. <          >indirecte neerslag
Schade als gevolg van water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen, indien dit water
uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is
getreden. Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan neerslag van tenminste
40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie
waar de schade is ontstaan.
<          > c. <          > Onder de dekking voor schade door neerslag valt niet:
- schade door grondwater;
- schade door water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere
beschadigingen van waterkeringen;
- schade door neerslag of water, het gebouw binnengedrongen via openstaande ramen,
deuren en dergelijke openingen;
- schade ontstaan in verband met slecht onderhoud van het gebouw.


