LAPTOP-VERZEKERING
Model P-LT(01.07.2008)

ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Apparaat/apparatuur
de laptop, portable computer, notebook, en/of tabletpc, die in eigendom toebehoort aan
verzekeringnemer en die uitsluitend in de
hoedanigheid van particulier wordt gebruikt, met
inbegrip van accessoires, hulp- en randapparatuur.
Niet hieronder begrepen zijn: mobiele telefoons,
smart-phones, i-pods, (portable) dvd-spelers, portable
tv’s, (digitale) camera’s en pda’s.
Informatiedragers
materialen waarop informatie - zoals muziek,
programmatuur en dergelijke - is of kan worden
vastgelegd. Informatiedragers zijn meeverzekerd tot
een maximum van 25% van het totaal verzekerde
bedrag.
Schade
materiële schade aan stoffelijke zaak, waarbij sprake
is van een vernietiging of een blijvende aantasting
van een zaak.
Nieuwwaarde
het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe
zaken van dezelfde soort en kwaliteit.
Dagwaarde
de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering door veroudering of slijtage.
ARTIKEL 2 Risico-omschrijving, verzekerd bedrag
2.1 De gegevens voor de risico-omschrijving op het
polisblad worden geacht te zijn verstrekt door de
verzekeringnemer.
2.2 Het verzekerd bedrag wordt geacht te zijn
opgegeven door de verzekeringnemer.
ARTIKEL 3 Risicobekendheid
De verzekeraar acht zich bekend met ligging,
bouwaard, dakbedekking, gebruik en belendingen
van de woning, zoals die waren bij het afsluiten van
de verzekering, of zoals die waren ten aanzien van
de nieuwe woning bij voortzetting van de verzekering
na een verhuizing.
ARTIKEL 4 Dekking
De dekking voor schade aan de verzekerde zaken is
afhankelijk van de plaats waar deze zich bevinden.
Hieronder wordt beschreven op welke plaatsen
dekking wordt geboden en wordt aangegeven wat de
dekking inhoudt. Voor de omschrijving van een aantal
verzekerde gebeurtenissen wordt verwezen naar de
"Nadere omschrijvingen", in het vervolg aangeduid
met *.

4.1 Dekkingsgebied
a. in een woning en de daarbij behorende
bergruimten;
b. elders in Europa, gedurende een
aaneengesloten periode van ten hoogste drie
maanden. In dat geval wordt dekking
geboden tot het verzekerd bedrag, maar met
een maximum van € 2.500,- per
schadegebeurtenis.
4.2 Omvang van de dekking
Verzekerd is schade veroorzaakt door:
1. diefstal, verlies, vermissing, verduistering,
afpersing en gewelddadige beroving*;
2. beschadiging door de inwerking van een
plotselinge, onzekere gebeurtenis van
buitenaf;
3. beschadiging door brand* of ontploffing* als
gevolg van een gebrek van het apparaat zelf.
4.3 Kosten
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed:
1. expertisekosten *, De verzekeraar betaalt
aan de door de verzekerde benoemde expert
ten hoogste het bedrag dat zij aan de door
haar benoemde expert vergoedt;
2. bereddingskosten *;
3. kosten, verbonden aan het vervoer of de
opslag van apparatuur en informatiedragers,
die noodzakelijk worden doordat de woning
door een plotselinge gebeurtenis
onbewoonbaar is geworden;
4. salvagekosten *.
ARTIKEL 5 Uitsluitingen
5.1 Niet verzekerd is schade veroorzaakt door:
a. diefstal zonder braak * van zaken die zich
buiten een woning bevinden;
b. aardbeving of vulkanische uitbarsting,
atoomkernreactie, molest en overstroming *;
b diefstal van zaken die zijn achtergelaten in
een onbeheerde auto;
c. het gebruik van niet voor het apparaat
geschikte of bestemde accessoires of
materialen;
d. slijtage, corrosie, oxidatie en andere,
geleidelijk werkende processen;
e. krassen, schrammen, deuken en andere
esthetische tekortkomingen;
f. het verloren gaan of beschadiging van
informatiedragers of de daarop vastgelegde
informatie door foutieve bediening of als
gevolg van het optreden van een zogeheten
computervirus;
h. een gebrek van het apparaat zelf, tenzij
brand of ontploffing hiervan het gevolg is;
g. experimenteel gebruik en overbelasting.

5.2 Uitgesloten is bovendien de schade:
a. die voor verzekerde het beoogde of zekere
gevolg is van zijn handelen of nalaten, of
veroorzaakt is door diens grove schuld;
b. door verbeurdverklaring, inbeslagneming of
vernietiging op last van de overheid;
c. die op een bestaande garantie- of
leveringsovereenkomst of de verzekering van
de reparateur/handelaar kan worden
verhaald;
d. aan apparaten waarvan de serie-, fabricageof controlenummers verwijderd zijn.
ARTIKEL 6 Vaststelling van de schade
6.1 De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte
schaden en kosten worden, mede aan de hand
van de door de verzekerde verstrekte gegevens
en inlichtingen, vastgesteld: of in onderling
overleg tussen de verzekeraar en verzekerde, of
door een of meer experts; in dat geval zal de
verzekeraar een expert benoemen, waarbij
verzekerde tevens zelf een expert kan aanwijzen.
Deze twee experts benoemen voor het geval van
verschil samen een derde expert, die binnen de
grenzen van de door hen berekende
schadebedragen de bindende vaststelling zal
doen.
6.2 Van de beschadigde apparatuur wordt de waarde
onmiddellijk voor en de waarde onmiddellijk na de
gebeurtenis vastgesteld;het verschil tussen beide
waarden is de schade. Tenzij op het polisblad
anders is vermeld zal de vergoeding plaatsvinden
op basis van de nieuwwaarde, tenzij:
- de dagwaarde van het apparaat op het
moment van de schade minder bedroeg dan
40% van de nieuwwaarde;
- het apparaat was onttrokken aan het gebruik
waarvoor het bestemd was;
- de herstelkosten (zonodig vermeerderd met
een vergoeding voor blijvende
waardevermindering) hoger zijn dan de
(dag)waarde van het apparaat op het
moment van de schade.
6.3 Vergoeding van beschadigde of verloren gegane
informatiedragers vindt plaats op basis
nieuwwaarde:
- in onbespeelde of onbeschreven vorm, dan
wel
- in bespeelde of in beschreven vorm, als door middel van het overleggen van originele
nota's, handboeken en dergelijke - kan
worden aangetoond dat deze in bespeelde of
beschreven vorm zijn gekocht.
6.4 Voor informatiedragers die niet meer in de handel
zijn wordt echter de dagwaarde vergoed.
6.5 Indien herstel van de beschadigde zaken
mogelijk is en de herstelkosten, eventueel
verhoogd met een bedrag voor door de schade
veroorzaakte en door de reparatie niet
opgeheven waardevermindering, lager zijn dan
het verschil tussen de waarden voor en na de
gebeurtenis, worden de herstelkosten vergoed.

ARTIKEL 7 Vergoeding van de schade
7.1 De schadevergoeding is, mits het verzekerd
bedrag niet lager is dan de waarde van de
verzekerde zaken onmiddellijk voor de
gebeurtenis, gelijk aan het bedrag dat voor
schade en kosten is vastgesteld.
7.2 Indien blijkt dat de waarde van de verzekerde
zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis hoger is
dan het verzekerd bedrag, wordt voor de regeling
van de schade het verzekerd bedrag met ten
hoogste 25% verhoogd. Als ook dan nog het
verzekerd bedrag lager is dan de waarde van de
verzekerde zaken, vergoedt de verzekeraar van
alle vastgestelde schaden en kosten een
evenredig deel. De kosten van expertise en
beredding zullen door de verzekeraar in dat geval
echter volledig worden vergoed.
7.3 Verzekerde kan apparaten of informatiedragers
die nog te repareren zijn of een restantwaarde
hebben na schade niet aan de verzekeraar
afstaan.
ARTIKEL 8 Verhuizing, wijziging van het risico
8.1 De verzekeringnemer is verplicht zo spoedig
mogelijk kennis te geven aan de verzekeraar
indien:
a. de apparatuur en informatiedragers voor een
periode langer dan drie maanden naar een
ander adres worden overgebracht;
b. de bouwaard, dakbedekking of het gebruik
van het gebouw waarin de apparatuur en
informatiedragers zich bevinden wijzigt.
De verzekeraar beoordeelt of de premie en
voorwaarden van de verzekering ongewijzigd
kunnen blijven dan wel moeten worden gewijzigd;
in het laatste geval zullen de verzekeraar en de
verzekeringnemer over voortzetting, premie en
voorwaarden van de verzekering nader
overeenkomen.
8.2 Verzuimt de verzekeringnemer om de
verzekeraar tijdig in te lichten over een risicowijziging als onder 8.1 a of b genoemd, dan
eindigt de dekking 3 maanden na de datum van
risicowijziging. De verzekeringnemer blijft echter
verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting tot de eerstkomende premievervaldag te
voldoen.
ARTIKEL 9 Overgang van het belang
9.1 Bij verkoop of eigendomsoverdracht vervalt de
verzekering direct, tenzij de nieuwe eigenaar met
de verzekeraar overeenkomt de verzekering op
zijn naam voort te zetten.
9.2 Bij overlijden van de verzekeringnemer blijft de
verzekering van kracht, tenzij de verzekeraar
binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht
van overlijden heeft meegedeeld de verzekering
te beëindigen met een termijn van tenminste 14
dagen.

NADERE OMSCHRIJVINGEN (*)
Aardbeving of vulkanische uitbarsting
Onder schade door aardbeving en vulkanische
uitbarsting wordt verstaan schade, ontstaan hetzij
gedurende de tijd waarin, hetzij binnen 24 uur nadat
in of nabij de plaats, waar de verzekerde zaken zich
bevinden, de gevolgen van aardbeving of vulkanische
uitbarsting zich hebben voorgedaan, tenzij de
verzekerde bewijst, dat de schade niet aan een van
de genoemde verschijnselen kan worden
toegeschreven.

schade die het gevolg is van door de bevoegde
autoriteiten genomen maatregelen om de voortgang
van de brand te stuiten.

Atoomkernreactie
Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere
kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie,
kernsplijting, kunstmatige of natuurlijke radioactiviteit.
De uitsluiting terzake van atoomkernreacties geldt
niet met betrekking tot radioactieve nucleïden, die
zich buiten de kerninstallatie bevinden en gebruikt
worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor
industriële, commerciële, landbouwkundige,
medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien
verstande dat een vergunning voor vervaardiging,
gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve
stoffen door het Ministerie van Volksgezondheid,
Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne moet zijn
afgegeven. Voor zover krachtens de wet een derde
voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de
uitsluiting van kracht. Onder "wet" is te verstaan de
Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad
1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling
van de aansprakelijkheid op het gebied van de
kernenergie. Onder "kerninstallatie" wordt verstaan
een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet.

(In)braak
Onder (in)braak wordt verstaan het met geweld, dat
wil zeggen door het verbreken van afsluitingen, zich
wederrechtelijk toegang verschaffen tot het (gedeelte
van het) gebouw, waarin zich de op deze polis
verzekerde zaken bevinden.

Bereddingskosten
De kosten door verzekerde bij of na een gedekte
gebeurtenis gemaakt om schade aan de verzekerde
zaken te voorkomen of te verminderen.
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, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en
motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens
en ketels.
Gedekt is schade zowel door brand in de eigen
woning als door een naburige brand die is ontstaan
door onverschillig welke oorzaak (behalve door de
oorzaken genoemd in artikel 5), ook door
onachtzaamheid of nalatigheid van de
verzekeringnemer of van een lid van zijn gezin of
personeel, alsmede door schuld of opzet van derden.
Als schade door brand wordt ook beschouwd de
schade, ontstaan door en tijdens het blussen en
bestrijden van de brand, alsook de schade ontstaan
bij het redden van verzekerde zaken, waaronder
begrepen schade door wegraken of diefstal en

Expertisekosten
Het salaris en de kosten van de met de
schadevaststelling belaste experts.
Gewelddadige beroving en afpersing
Het door geweld of bedreiging met geweld dwingen
tot afgifte van goederen.

Molest
1. Onder schade door molest wordt verstaan schade
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij.
2. De verzekeraar dient te bewijzen, dat de schade
direct veroorzaakt is door of ontstaan is uit één van
de onder 1 genoemde oorzaken.
Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede
de definities van deze vormen van molest,
vormen een onderdeel van de tekst, die door
het Verbond van Verzekeraars op 2 november
1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is
gedeponeerd.
Ontploffing
Onder schade door ontploffing wordt verstaan een
gehele 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 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 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, welke door een scheikundige
reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige
stoffen, of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot
uitzetting gebracht. In het geval van gehele of
gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door
ontploffing is tevens gedekt de schade aan de
verzekerde zaken welke als gevolg van die vernieling

moet worden aangemerkt. In het geval van gehele of
gedeeltelijke vernieling van andere zaken door
ontploffing is meegedekt de schade aan de
verzekerde zaken welke als een gevolg van de
nabijheid van die vernieling moet worden
aangemerkt.
Noot: De tekst van deze clausule en de daarbij
behorende toelichting is op 5 april 1982 onder
nummer 275/82 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.
Overstroming
Onder schade door overstroming wordt verstaan
schade door overstroming als gevolg 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 gedekte gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt
niet voor schade door brand of ontploffing
veroorzaakt door overstroming, voor zover overigens
de brand of ontploffing door de polis is gedekt.
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 treffen van de
eerste en meest noodzakelijke maatregelen om de
schade te beperken. Voorwaarde is dat de Stichting
Salvage door de brandweer is ingeschakeld.

