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Art. 1  Begripsomschrijvingen 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Gebouw 

Onder gebouw wordt verstaan: de in de polis omschre-
ven onroerende zaak met al wat volgens gebruikelijke 
opvattingen daarvan deel uitmaakt, met uitzondering van 
funderingen, kelders en andere ondergrondse bouwwer-
ken, doch inclusief de bijgebouwen en de terrein-
afscheidingen. 

b. Inboedel 
1. Onder inboedel wordt verstaan: alle roerende zaken 

behorende tot de particuliere huishouding van verze-
keringsnemer en zijn gezin. Hiertoe behoren ook inte-
rieurverbeteringen, bromfietsen, antennes, zonwerin-
gen en gereedschappen voor de uitoefening van het 
beroep in loondienst. Uitgezonderd zijn: caravans, 
aanhangwagens, vaartuigen en andere motorrijtuigen 
dan bromfietsen. 

2. Onder de verzekering van een inboedel is meeverze-
kerd geld en geldswaardig papier tot ten hoogste 
10% van het verzekerd bedrag voor de inboedel doch 
tot maximaal € 1.135,-. Eén en ander mits het geld of 
geldswaardig papier aan verzekeringsnemer toebe-
hoort of hij dit voor derden in bewaring heeft en mits 
het is opgeborgen in het woongedeelte van het ge-
bouw. Betaalcheques, betaalkaarten, bankpasjes etc. 
zijn van dekking uitgesloten, met uitzondering van het 
ten laste van verzekerde blijvende eigen risico met 
een maximum van € 226,- per gebeurtenis, na uitke-
ring door de verstrekker van de betaalcheques, be-
taalkaarten, bankpasjes, etc. 

c. Lijfsieraden 
Onder lijfsieraden worden verstaan: sieraden en horlo-
ges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te 
worden gedragen en die geheel of gedeeltelijk bestaan 
uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, 
(bloed)koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede pa-
rels. 

d. Herbouwwaarde 
Onder herbouwwaarde wordt verstaan: de kosten van 
herbouw van het gebouw op dezelfde plaats en met de-
zelfde bestemming. 

e. Verkoopwaarde 
Onder verkoopwaarde wordt verstaan: de prijs van het 
gebouw bij verkoop onder aftrek van de prijs voor de 
grond. 

f. Nieuwwaarde 
Onder nieuwwaarde wordt verstaan: het bedrag beno-

digd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde 
soort en kwaliteit. 

g. Dagwaarde 
Onder dagwaarde wordt verstaan: de nieuwwaarde an-
der aftrek van een bedrag wegens waardevermindering 
door veroudering of slijtage. 

h. Vervangingswaarde 
Onder vervangingswaarde wordt verstaan: de prijs waar-
voor de verzekeringsnemer in zijn omstandigheden 
soortgelijke zaken als de verzekerde zaken weer kan 
verkrijgen. 

i. Zaken tijdelijk elders 
Onder tijdelijk elders wordt verstaan: een afwezigheid 
van het risico-adres gedurende ten hoogste drie aan-
ééngesloten maanden, met de bedoeling de zaken na 
deze periode op het risico-adres te laten terugkeren. 

j. Brand 
Onder brand wordt verstaan: een door verbranding ver-
oorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten 
een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te 
planten. Het bepaalde in artikel 249 van het Wetboek 
van Koophandel is niet van toepassing.  
Onder schade door brand valt ook schade door naburige 
brand, door brandblussing, door vernieling bij brand op 
last van hogerhand, door beredding en door diefstal of 
vermissing tijdens brand of beredding. Ten aanzien van 
motorrijtuigen (indien verzekerd) wordt zelfontbranding 
met brand gelijkgesteld. 
Geen brand is onder andere: 
1. zengen, schroeien, smelten, verkolen; 
2. doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 
3. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens 

en ketels. 
k. Blikseminslag 

Beschadiging van of storing in elektrische of elektroni-
sche apparatuur wordt slechts geacht veroorzaakt te zijn 
door blikseminslag, indien de schade is ontstaan tijdens 
een met blikseminslag(en) gepaard gaand onweer en 
het aannemelijk is dat er verband bestaat tussen een in-
slag in de nabijheid van de verzekerde zaken en de be-
schadiging of stoornis. Derhalve wordt onder andere 
schade door inductie niet geacht veroorzaakt te zijn door 
blikseminslag. 

l. Ontploffing 
Verzekering tegen schade door ontploffing geschiedt on-
verschillig waar de ontploffing mocht zijn ontstaan, in het 
verzekerde gebouw dan wel elders, doch onverminderd 
het bepaalde in de omschrijvingen o, p en q.  
1. Onder schade door ontploffing wordt verstaan: gehe-

le of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt 
door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting 
van gassen of dampen, zulks met inachtneming van 
het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan bin-
nen 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 of dampen 
(onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ont-
staan en onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing 
aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwik-
keld werden) een zodanige scheiding heeft onder-
gaan, dat door het uitstromen van gas, damp of 
vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, 
de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan 
elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is 
de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de 



eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting de on-
middellijke werking zijn geweest van gassen of dam-
pen welke door een scheikundige reactie van vaste, 
vloeibare, gas - of dampvormige stoffen, of van een 
mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting ge-
bracht. 

2. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van 
verzekerde objecten door ontploffing is tevens gedekt 
de schade aan de verzekerde objecten, welke als 
een gevolg van de vernieling moet worden aange-
merkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernie-
ling van andere voorwerpen door ontploffing is mede 
gedekt de schade aan de verzekerde objecten, welke 
als een gevolg van de naburigheid van die vernieling 
moet worden aangemerkt.  

3. Noot: De tekst van deze clausule en van de daarbij 
behorende toelichting is d.d. 5 april 1982 ter griffie 
van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gede-
poneerd. 

m. Luchtvaartuigen 
Onverminderd het overige in deze polis bepaalde, ge-
schiedt deze verzekering mede tegen schade - anders 
dan brandschade - aan de verzekerde objecten ten ge-
volge van het getroffen worden door of het ontploffen 
van:  
1. hetzij een vertrekkend, vliegend, landend of vallend 

luchtvaartuig; 
2. hetzij een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, 

hieruit geworpen of hieruit gevallen voorwerp; 
3. hetzij enig ander voorwerp dat getroffen is door enig 

voorwerp als onder 1. of 2. bedoeld. 
n. Overstroming 

Uitgesloten is schade door overstroming tengevolge van 
het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of 
andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming 
oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis ge-
dekt evenement.  

o. Molest 
1. Uitgesloten is schade, veroorzaakt door of ontstaan 

uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnen-
landse onlusten, oproer en muiterij. 

2. De verzekeraar dient te bewijzen, dat de schade di-
rect veroorzaakt is door of ontstaan is uit één van de 
in het vorig lid genoemde oorzaken. 

3. Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsme-
de de definities van deze vormen van molest, vormen 
een onderdeel van de tekst, die op 2 november 1981 
ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's 
Gravenhage is gedeponeerd. 

p. Militaire explosieven 
Uitgesloten is schade door vernieling en de gevolgen 
van vernieling, veroorzaakt door de ontploffing van ont-
ploffingsmiddelen en licht ontplofbare stoffen, gebruikt 
door, bestemd voor of achtergelaten door enige gewa-
pende macht, ook al mocht de ontploffing zijn ontstaan 
door een gedekt evenement. 

q. Atoomkernreacties 
1. Uitgesloten is schade door atoomkernreacties, waar-

onder te verstaan iedere kernreactie, waarbij energie 
vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige 
en natuurlijke radioactiviteit. 

2. De uitsluiting terzake van atoomkernreacties geldt 
niet met betrekking tot radio-actieve nucliden, die 
zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt 
worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor 
industriële, commerciële, landbouwkundige, medi-
sche of wetenschappelijke doeleinden, mits een ver-
gunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het 
zich ontdoen van radio-actieve stoffen door het des-
betreffend Ministerie is afgegeven. 

3. Voorzover krachtens de wet een derde voor de gele-
den schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van 

kracht. 
4. Onder 'wet' 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' te verstaan: een kerninstallatie 
in de zin van bedoelde wet. 

r. Aardbeving en vulkanische uitbarsting 
Uitgesloten is schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd 
waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de 
plaats waar de verzekerde objecten zich bevinden, de 
gevolgen van aardbeving en vulkanische uitbarsting zich 
hebben geopenbaard, tenzij de verzekeringsnemer be-
wijst, dat de schade niet aan één der genoemde ver-
schijnselen kan worden toegeschreven. 

s. Storm 
Onder storm wordt verstaan: wind met een snelheid van 
tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7).  
Met schade door storm wordt gelijkgesteld: 
1. diefstal of vermissing tijdens de storm en/of de daar-

opvolgende beredding; 
2. schade door neerstortende bomen e.d. tengevolge 

van storm; 
3. schade door vernieling op last van hogerhand we-

gens de toestand van het door storm beschadigde 
gebouw; 

4. schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater als 
onmiddellijk gevolg van stormschade aan het ge-
bouw; 

5. schade door sneeuwbelasting op daken en muren, 
met uitsluiting echter van schade door binnenge-
drongen sneeuw- of smeltwater. 

t. Braak 
Onder braak wordt verstaan: het zich wederrechtelijk 
toegang verschaffen door verbreking met zichtbare be-
schadiging van afsluitingen.  

u. Bewoond 
Een gebouw wordt geacht te zijn bewoond, wanneer in 
de regel iemand bij dag en bij nacht op geoorloofde wijze 
in het gebouw aanwezig is en binnenshuis vrij toegang 
heeft tot het gedeelte, waarin de verzekerde zaken zich 
bevinden. 

v. Opruimingskosten 
1. Onder opruimingskosten worden verstaan: de niet 

reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van af-
braak, wegruimen en afvoeren van de beschadigde 
zaken, voorzover deze het noodzakelijke gevolg zijn 
van een door de polis gedekte schade. 

2. De opruimingskosten zijn onder de verzekering be-
grepen, indien dit in de van toepassing zijnde voor-
waarden is bepaald of indien het verzekerd bedrag 
de te verzekeren waarde vóór het evenement over-
treft. 

3. Kosten welke bestaan uit het afvoeren en verwerken 
van vervuilde grond vallen niet onder deze verzeke-
ring, tenzij verzekeringsnemer aantoont, dat de ver-
vuiling is veroorzaakt door het gedekte evenement. 

 
Art. 2  Omvang van de verzekering 
a. Met inachtneming van deze Algemene voorwaarden 

wordt de omvang van de verzekering omschreven in de 
bijbehorende (in de polis vermelde) voorwaarden. 

b. Onder de verzekering zijn begrepen: 
1. boven het verzekerde bedrag: de kosten van de 

schaderegeling (artikel 4.e van deze voorwaarden); 
2. boven het verzekerde bedrag: de bereddingskosten 

en de opruimingskosten)* in de vermelde gevallen. 
3. Van de verzekering is altijd uitgesloten: schade door 

overstroming)*, molest)*, militaire explosieven)*, 
atoomkernreacties)*, aardbeving en vulkanische uit-
barsting)*, alsmede door opzet of grove schuld van 
de verzekeringsnemer. 



De met een )* aangegeven begrippen zijn uiteengezet in 
artikel 1. 
 
Art. 3  Vaststelling van het verzekerd bedrag 
a. Het verzekerd bedrag wordt immer vastgesteld op aan-

gifte van de verzekeringsnemer. 
b. Een eventuele opgave van een te verzekeren bedrag 

door een medewerker van de betrokken assurantietus-
senpersoon, de Van Kampen Groep of de verzeke-
raar(s), dient als een advies aan verzekeringsnemer te 
worden beschouwd. 

c. Voor een gebouw wordt als te verzekeren bedrag opge-
geven de herbouwwaarde, tenzij anders is overeenge-
komen. 

d. Voor een inboedel en/of inventaris geldt als te verzeke-
ren bedrag de nieuwwaarde; evenwel de dagwaarde 
voor: 
1. zaken onttrokken aan het gebruik waarvoor zij be-

stemd waren; 
2. zaken waarvan de dagwaarde ten tijde van de scha-

de minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; 
3. bromfietsen en (indien meeverzekerd) andere motor-

rijtuigen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen. 
e. Voor overige- en koopmanszaken geldt de vervangings-

waarde. 
 
Art. 4  Schaderegeling 
a. De omvang van de schade wordt vastgesteld door twee 

taxateurs. De verzekeraar en de verzekeringsnemer be-
noemen elk één taxateur, tenzij vaststelling door één 
taxateur wordt overeengekomen. 

b. Indien de verzekeringsnemer niet binnen 10 dagen na 
het evenement de benoeming van zijn taxateur aan de 
verzekeraar heeft meegedeeld, wordt de schade bin-
dend vastgesteld door de taxateur van de verzekeraar. 

c. Indien twee taxateurs zijn benoemd, benoemen deze 
tezamen een derde taxateur, die ingeval van verschil 
binnen de grenzen van de beide taxaties de bindende 
vaststelling zal verrichten, na de beide taxateurs te heb-
ben gehoord. 

d. Indien de twee taxateurs over de benoeming van de 
derde taxateur geen overeenstemming bereiken, wordt 
de derde taxateur benoemd door de Kantonrechter, in 
wiens ambtsgebied de schade is voorgevallen. 

e. De door de taxateurs in rekening gebrachte kosten van 
de schaderegeling worden, ook bij onderverzekering, 
volledig betaald door de verzekeraar. 

f. Door medewerking aan de schaderegeling erkent de 
verzekeraar in geen geval aansprakelijkheid. 

 
Art. 5  Vaststelling van de schade 
a. De taxatie van de taxateurs dient aan te geven: 

1. de te verzekeren waarde vóór het evenement, over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 3 van deze Alge-
mene voorwaarden; 

2. de schade bij herbouw, herstel of vervanging; 
3. de schade bij niet-herbouw, niet-herstel of niet-

vervanging (verkoopwaarde); 
4. de waarde van de restanten. 

b. Bij gebouwen geldt als schade de herbouwwaarde (on-
der aftrek van de waarde van de restanten), indien de 
verzekeringsnemer binnen 3 jaar na de datum van het 
evenement de herbouw in dezelfde (bedrijfseconomi-
sche) omvang heeft voltooid en de verkoopwaarde (an-
der aftrek van de waarde van de restanten), indien de 
verzekeringsnemer niet binnen 3 jaar na de datum van 
het evenement de herbouw heeft voltooid, terwijl bij her-
bouw in kleinere omvang voor het niet-herbouwde ge-
deelte de verkoopwaarde wordt vastgesteld. 

c. Bij roerende zaken, anders dan inboedel, wordt dien-
overeenkomstig gehandeld, indien de verzekeringsne-
mer niet tot vervanging overgaat of in geringer omvang. 

d. Indien na schade herstel mogelijk is en dit leidt tot een 
lager schadebedrag, wordt de schade vastgesteld op het 
bedrag van de herstelkosten, eventueel verhoogd met 
een door de schade veroorzaakte en door het herstel 
niet opgeheven waardevermindering. 

e. Herziening van de taxatie vindt plaats, indien er reken-
fouten zijn gemaakt, indien onjuiste gegevens zijn ver-
strekt of indien in kleinere omvang wordt herbouwd of 
vervangen. 

f. Op verzoek van de verzekeringsnemer kan de verzeke-
raar toestaan, dat op een andere plaats wordt herbouwd 
of dat de in lid 6.b genoemde termijn van 3 jaar wordt 
verlengd, mits dit verzoek wordt gedaan voor het verloop 
van deze termijn 

 
Art. 6  Schadevergoeding 
a. De schadevergoeding is gelijk aan de door de taxateurs 

vastgestelde schade, met inachtneming van de van toe-
passing zijnde maxima en van eventueel geldende eigen 
risicobedragen. 

b. Indien echter het verzekerd bedrag lager is dan de te 
verzekeren waarde (overeenkomstig artikel 3 van deze 
Algemene voorwaarden), dan wordt de schade slechts in 
evenredigheid vergoed. 

c. Indien sommige objecten te laag en andere te hoog 
verzekerd zijn volgens dezelfde voorwaarden en op het-
zelfde risico-adres, zullen de overschotten ten goede 
komen aan de te laag verzekerde objecten, waarbij - zo 
nodig - rekening wordt gehouden met de respectievelijke 
premienoteringen. 

d. De betaling van de schadevergoeding ingeval van her-
bouw, herstel of vervanging geschiedt na gereedkomen 
en na overlegging van de betreffende factu(u)r(en); de 
verzekeraar kan, naar mate van de voortgang en mits 
voldoende aangetoond, voorschotten op de schadever-
goeding verstrekken. 

e. Ingeval de verzekeringsnemer verklaard heeft niet te 
zullen herbouwen, herstellen of vervangen, geschiedt de 
betaling van de schadevergoeding binnen één maand, 
nadat alle stukken betreffende de schaderegeling door 
de verzekeraar zijn ontvangen. 

f. In afwijking van de wettelijke bepalingen dienaangaande 
zal slechts de wettelijke rente gevorderd kunnen worden, 
indien de verzekeraar afwijkt van het bepaalde in de 
twee voorafgaande leden. 

g. Verzekeringsnemer zal, ingeval van schade, geen af-
stand van het verzekerde kunnen doen ten behoeve van 
de verzekeraar. 

Art. 7  Speciale verzekering en verzekering elders 
a. Indien een door deze verzekering gedekt belang tevens 

verzekerd is op een speciaal daarop afgestemde polis, 
zoals een verzekering van glas, kostbaarheden, brom-
fiets, postzegels, e.d., geldt de speciale verzekering, on-
geacht of deze al dan niet van oudere datum is. 

b. Voor het overige zal de schadevergoeding krachtens 
deze polis door de verzekeraar worden uitgekeerd, ook 
al zou zij zich kunnen beroepen op wettelijke bepalingen, 
die strekken tot vermindering van uitkeringen wegens el-
ders lopende verzekeringen. 

c. In die gevallen is echter de verzekeringsnemer verplicht 
zijn rechten jegens de andere verzekeraar(s), tot ten 
hoogste deze verminderingen, op verzoek aan de verze-
keraar over te dragen. 

 
Art. 8  Eigendommen van derden 
a. De verzekering dient in de eerste plaats voor al wat ei-

gendom is van de verzekeringsnemer of voor diens re-
kening is aangebracht. 

b. De in de polis genoemde verzekeringsnemer wordt ge-
acht in voorkomende gevallen tevens op te treden na-
mens en als gemachtigde van andere belanghebbenden. 

c. Voorzover het verzekerd bedrag toereikend is, geldt de 



verzekering mede voor de eigendommen van derden, 
mits de schaden voor rekening van de verzekeringsne-
mer zijn en niet op een andere polis zijn verzekerd. 
Schadevergoeding voor eigendommen van derden ge-
schiedt immer naar dagwaarde. 

 
Art. 9 Bekendheid en belendingen 
a. De verzekeraar acht zich voldoende bekend met alle 

bijzonderheden waarover zij aan de verzekeringsnemer 
geen inlichtingen heeft gevraagd. 

b. Wijziging van de belendingen beperkt de schadevergoe-
dingsplicht van de verzekeraar niet. 

 
Art. 10 Verhuizing 
a. De verzekeringsnemer dient verhuizing van de verze-

kerde objecten zo spoedig mogelijk ter kennis van de 
verzekeraar te brengen. 

b. Tijdens de duur van de verhuizing is de verzekering van 
kracht zowel op het oorspronkelijke als op het nieuwe 
adres. 

c. Indien de verzekeringsnemer geen bericht van de ver-
huizing heeft gedaan, wordt de verzekeringsdekking ge-
schorst twee maanden na de dag van de verhuizing, on-
verminderd de verplichting van de verzekeringsnemer tot 
betaling van premie, kosten en assurantiebelasting. 

d. Indien wel bericht van de verhuizing is gedaan, wordt de 
verzekering ongewijzigd voortgezet, tenzij de verzeke-
raar te kennen geeft de verzekering niet of niet op de-
zelfde voorwaarden te willen voortzetten, in welk geval 
de verzekering nog twee maanden na de dag van de 
verhuizing van kracht blijft. 

e. Bij verhuizing van de verzekerde objecten naar het bui-
tenland eindigt de verzekering op de dag van de verhui-
zing, tenzij de verhuizing geschiedt naar een adres bin-
nen België, Luxemburg of Duitsland, in welk geval de 
verzekering nog maximaal één maand na de dag van de 
verhuizing van kracht blijft. 

Art. 11 Risicowijziging 
a. Bij wijziging van bestemming of bouwaard van het ge-

bouw op het risico-adres, anders dan hierna in lid c en d 
bedoeld, alsmede indien het gebouw leeg komt te staan 
of wordt gekraakt, is de verzekeringsnemer verplicht 
hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één 
maand na de wijziging, aan de verzekeraar kennis te ge-
ven; de verzekeraar heeft dan het recht wijzigingen van 
premie en/of voorwaarden vast te stellen. 

b. Indien de verzekeringsnemer geen bericht van de risi-
cowijziging heeft gedaan, wordt verzekeringsdekking ge-
schorst één maand na het ingaan van de wijziging, on-
verminderd de verplichting van de verzekeringsnemer tot 
betaling van premie, kosten en assurantiebelasting. 

c. Voor woonhuizen zonder bedrijf en voor inboedels daar-
in geldt, dat bij externe verbouwing van het gebouw op 
het risico-adres de verzekering geldt voor de gedekte 
evenementen: brand, blikseminslag, ontploffing, lucht-
vaartuigen en storm en voor de overige gedekte evene-
menten slechts voorzover de verzekeringsnemer aan-
toont, dat hij geen maatregelen kon nemen ter voorko-
ming van de schade. Tijdens deze aan- of verbouw zijn, 
voorzover niet elders verzekerd, de aanwezige bouwma-
terialen begrepen in het verzekerd bedrag voor het ge-
bouw, doch uitsluitend verzekerd tegen de gedekte eve-
nementen: brand en storm. 

d. Voor andere verzekerde zaken dan in lid c genoemd, 
geldt bij externe verbouwing de verzekering slechts voor 
de gedekte evenementen: brand, blikseminslag, ontplof-
fing en luchtvaartuigen, tenzij anders is overeengeko-
men. 

 
Art. 12 Eigendomsovergang 
a. Wijziging van handelsnaam of rechtsvorm brengt geen 

verandering in de rechten of plichten van partijen; even-
min het deelnemen in, het treden uit of het overdragen 
van aandelen in een vennootschap of gemeenschappe-
lijk eigendom. 

b. Bij overgang ten gevolge van het overlijden van de ver-
zekeringsnemer blijft de verzekering van kracht ten be-
hoeve van de erven. 

c. Bij overige eigendomsovergang (onder meer bij verkoop) 
geldt ten aanzien van roerende zaken dat de verzekering 
eindigt bij overgang van het verzekerde belang. Ten 
aanzien van gebouwen geldt, dat de verzekering gedu-
rende twee maanden van kracht blijft; daarna alleen in-
dien de verzekering door de verzekeraar ten name van 
de nieuwe belanghebbende is geaccepteerd. De verze-
kering eindigt echter onmiddellijk, indien de verkrijger het 
belang elders heeft verzekerd. 

 
Art. 13 Overige verplichtingen van de verzekerings- 
   nemer 
De verzekeringsnemer is verplicht toegang tot de verzeker-
de objecten te verlenen aan daartoe gemachtigde mede-
werkers van de verzekeraar ter controle van de aard, de 
hoeveelheid of de toestand van de verzekerde objecten. 
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Art. 1 Omvang van de verzekering 
De in de polis omschreven inboedel, aanwezig in het 
gebouw op het risico-adres, is verzekerd tegen de 
materiële schade, veroorzaakt door: 
a. brand)*; 
b. blikseminslag)*; 
c. ontploffing)*; 
d. luchtvaartuigen)*; 
e. storm; uitgesloten is schade als gevolg van slecht 

onderhoud van het gebouw; 
f. inbraak, diefstal of poging daartoe; gewelddadige 

beroving en afpersing, alsmede vernieling of be-
schadiging daarbij; per schadegeval wordt voor 
lijfsieraden ten hoogste € 2.268,90 uitgekeerd; bij 
samenloop van meer inboedelverzekeringen wordt 
dit bedrag naar verhouding verminderd; 
1. diefstal van inboedel goederen in niet bewoonde 

panden is alleen gedekt na sporen van braak)* 
aan het gebouw; 

De met een )* aangegeven begrippen zijn uiteen-
gezet in de Algemene voorwaarden onder "Be-
gripsomschrijvingen"; 

g. vandalisme gepleegd door iemand die 
wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen; 

h. regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te 
noemen: neerslag), onvoorzien via daken, balkons 
of vensters binnengedrongen, als gevolg van over-
lopen of lekkage van daken en dakgoten of de bo-
vengrondse afvoerpijpen daarvan; 
niet gedekt is: 
1. schade door neerslag, binnengekomen door 

openstaande ramen, deuren of luiken; 
2. schade door neerslag, binnengekomen via de 

begane grond of de openbare weg, alsmede 
schade door riool- of grondwater; 

3. schade als gevolg van slecht onderhoud van het 
gebouw; 

i. water en stoom, onvoorzien gestroomd uit de 
waterleiding- en centrale verwarmingsinstallaties en 
uit daarop aangesloten leidingen, sanitaire- en 
andere toestellen, als gevolg van een plotseling 
opgetreden defect of van springen door vorst; 

j. het overlopen van water uit de genoemde installa-
ties en toestellen. 

k. Uitsluitend in het geval van springen door vorst zijn 
tevens gedekt de kosten van: 
1. opsporing van het defect en van het daarmee 

verband houdende breek- en herstelwerk aan 
muren, vloeren en andere onderdelen van het 
gebouw;  

2. herstel van de installaties, leidingen en toestel-
len zelf; één en ander echter alleen voorzover 
deze kosten ten laste komen van de verzeke-
ringsnemer als huurder en niet door een andere 
verzekering zijn gedekt. 

Onder de 1.i en 1.j omschreven dekking valt niet 
schade door terugstromend water van de openbare 
riolering of door grondwater, via de afvoerbuizen, 
sanitaire- en andere toestellen het gebouw binnen-
gekomen; 

l. water, onvoorzien gestroomd uit aquaria. Tevens is 

verzekerd de gevolgschade die hierdoor aan de in-
houd van aquaria ontstaat; 

m. olie, onvoorzien gestroomd uit een verwarmingsin-
stallatie of uit daarbij behorende leidingen en tanks; 

n. rook en roet, plotseling uitgestoten door op een 
schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie; 

o. aanrijding en aanvaring, afvallende en uitvloeiende 
lading, omvallen van of aanraking door kranen of 
heistellingen, één en ander mits het gebouw hier-
door is getroffen; 

p. plundering, rellen en relletjes; eveneens is gedekt 
schade veroorzaakt door ongeregeldheden bij 
werkstakingen; 

q. defecten aan koelkasten en diepvriezers door 
stroomuitval langer dan 6 uur, voorzover het scha-
de aan de inhoud betreft; 

r. breuk van vensterruiten en vaste spiegels, met 
uitsluiting van schade aan deze ruiten en spiegels 
zelf. 

s. Onverminderd het hiervoor in 1.e en 1.h bepaalde, 
geldt het vorenstaande ook, indien het gedekte 
evenement is veroorzaakt door eigen gebrek of be-
derf. 

 
Art. 2 Verzekering buiten het gebouw of elders 
a. De verzekering is tevens van kracht in trappenhui-

zen, kelderboxen en bijgebouwen behorende bij het 
gebouw op het risico-adres, tegen alle gedekte eve-
nementen, echter voor wat betreft diefstal en 
vandalisme uitsluitend na braak aan de buitenkant 
van het gebouw. 

b. Aan de buitenkant van het gebouw en op het terrein 
van het risico-adres, geldt de verzekering tegen alle 
gedekte evenementen met uitzondering van storm, 
diefstal, vandalisme, neerslag en plunderingen e.d. 
Schade door storm en diefstal aan antennes en 
zonweringen wordt wel vergoed doch op basis van 
dagwaarde; bij antennes geldt een maximum van 
€ 453,78 (tenzij afzonderlijk hoger opgegeven) en 
wordt rekening gehouden met een aftrek van 1% 
per maand. 

c. Ten aanzien van inboedelzaken, die zich tijdelijk 
elders bevinden, gelden de volgende bepalingen: 
1. binnen Nederland in bewoonde woonhuizen zijn 

deze verzekerd tegen alle gedekte evenemen-
ten; 

2. binnen Nederland in andere gebouwen (dan on-
der 2.c.1 vermeld) zijn deze verzekerd tot ten 
hoogste 10% van het verzekerd bedrag, tegen 
alle gedekte evenementen, echter voor wat be-
treft diefstal en vandalisme uitsluitend na braak 
aan de buitenkant van het gebouw; 

3. binnen Nederland buiten gebouwen zijn deze 
verzekerd tot ten hoogste10% van het verzekerd 
bedrag tegen brand, blikseminslag, ontploffing, 
luchtvaartuigen, gewelddadige beroving en af-
persing, alsmede: 

4. in een deugdelijk afgesloten auto of aanhang-
wagen tegen diefstal na braak, tot een maximum 
van € 226,89 per schadegeval; 

5. in afgesloten koffers tegen diefstal van de koffer 



met inhoud en tegen diefstal van de inhoud na 
braak aan de koffer; 

6. tijdens verhuizing van de gehele inboedel of een 
gedeelte daarvan tegen schade door een onge-
val, het middel van vervoer overkomen, door het 
breken van hijsgerei of door het uit de strop 
schieten; 

7. buiten Nederland in Europa zijn deze verzekerd, 
tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag, 
tegen brand, blikseminslag, ontploffing en lucht-
vaartuigen. 

d. Indien de sleutels van het gebouw op het risico-
adres bij een gedekt evenement zijn gestolen, 
wordt voor het noodzakelijk vervangen van de slo-
ten ten hoogste € 113,45 per schadegeval vergoed. 

 
Art. 3 Uitbreiding van de verzekering 
Boven het verzekerd bedrag, doch per rubriek telkens 
tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag, is/zijn 
verzekerd: 
a. tuinaanleg en beplanting behorende bij het gebouw 

en wel tegen alle gedekte evenementen met uit-
zondering van storm, diefstal, vandalisme, neerslag 
en plunderingen e.d.; 
meeverzekerd zijn echter vernielingen veroorzaakt 
door het in de tuin neerkomen van voorwerpen die 
door storm van buiten de tuin worden meegevoerd; 

b. opruimingskosten, als uiteengezet in de Algemene 
voorwaarden onder "Begripsomschrijvingen"; 

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

d. hotel- en pensionkosten voorzover deze hoger zijn 
dan de normale kosten van levensonderhoud, die 
de verzekeringsnemer als gevolg van een gedekt 
evenement moet maken; 
1. de uitkering geschiedt gedurende de volle lijd, 

die nodig is voor herbouw of herstel van het ge-
bouw op het risico-adres, doch ten hoogste 52 
weken; 

2. indien niet wordt herbouwd of hersteld, wordt 
uitgekeerd over ten hoogste 10 weken; 

e. kosten, voorzover deze voor rekening van de ver-
zekeringsnemer als huurder van het gebouw zijn en 
niet door een andere verzekering gedekt, van: 
1. herstel of vervanging van behang, witwerk, s

derwerk, betimmeringen en verbeteringen in het
woongedeelte van het gebouw als gevolg van 
een gedekt evenement; 

chil-
 

2. herstel of vervanging van door openbare nuts-
bedrijven aangebrachte voorzieningen, als ge-
volg van een gedekt evenement; 

3. herstel van schade aan de woning als gevolg 
van inbraak of poging daartoe;  

4. herstel van schade aan terreinafscheidingen als 
gevolg van een gedekt evenement. Bij storm-
schade geldt een eigen risico van € 226,89 per 
schadegeval; 

f. andere noodzakelijke kosten, niet vallende onder 
enige voorgaande rubriek en niet zijnde materiële 
schade, mits tengevolge van een gedekt evene-
ment en mits door de verzekeringsnemer aange-
toond en niet door een andere verzekering gedekt; 
de schadevergoeding bedraagt ten hoogste 10% 
van de aan de inboedel geleden schade. 

 
Art. 4 Indexclausule. 
a. Jaarlijks worden per de premievervaldatum het ver-

zekerde bedrag en in evenredigheid daarmee, de 

premie verhoogd of verlaagd, overeenkomstig het 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastge-
stelde prijsindexcijfer voor woninginboedels. 

b. Indien bij schade blijkt, dat de waarde van de inboe-
del hoger is dan het op de laatste premievervaldatum 
overeenkomstig het indexcijfer vastgestelde bedrag, 
dan wordt voor de regeling van de schade het verze-
kerde bedrag verhoogd met maximaal 25%. 


