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Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; -als
aanvulling op en met inachtneming van de Algemene
voorwaarden of de Pakketvoorwaarden.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1.1 Verzekerden
De verzekeringnemer, zijn inwonende
echtgeno(o)t(e) en zijn ongehuwde (pleeg-, stief-)
kinderen, mits zij hun woonplaats hebben in
Nederland.
1.2 Zaken
De in het polisblad gespecificeerde zaken.

Artikel 2 Dekking
De maatschappij biedt dekking tegen alle van buiten
komende onheilen, waaronder: -diefstal, beschadiging
of vernietiging van de verzekerde zaken; -verlies van
verzekerde zaken, indien deze meer dan 4 weken
vermist blijven. De verzekering is van kracht binnen de
gehele wereld, tenzij op de polis anders is omschreven.
Indien de dekking uitsluitend van kracht is in het
woonhuis geldt dit alleen voor een bewoond woonhuis,
van steen gebouwd en met harde dekking, binnen
Nederland.

3.2 Atoomkernreacties
Deze verzekering dekt geen schade veroorzaakt
door, optredende bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is
ontstaan.
3.3 Molest
a)
Van de verzekering is uitgesloten schade
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij.
b)
De maatschappij dient te bewijzen, dat de
schade direct veroorzaakt is of ontstaan is uit een
van de in het vorige lid genoemde onlusten.

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 Den Haag is
gedeponeerd.
3.4 Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Uitgesloten is schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd
waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de
plaats waar een zaak zich bevindt, de gevolgen van
aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben
geopenbaard, tenzij de verzekerde bewijst, dat de
schade niet aan een van de genoemde verschijnselen
kan worden toegeschreven.

Artikel 3 Uitsluitingen

3.5 Overstroming
Uitgesloten is schade door overstroming door het
bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of
andere waterkeringen. Deze uitsluiting geldt niet voor
schade door brand of ontploffing veroorzaakt door
overstroming.

3.1 Van de verzekering is uitgesloten schade
veroorzaakt door:

Artikel 4 Schade

a) opzet, ernstige nalatigheid c.q. zorgeloosheid
van een verzekerde;
b) het onbeheerd achterlaten van de verzekerde
zaken buiten de woning;
c) normaal gebruik, slijtage, reparatie, bewerking,
reiniging of restauratie, ongedierte, langzaam
werkende invloeden of milieuverontreiniging;

4.1 Vaststelling van de schade
De schade en kosten worden in onderling overleg met
verzekeringnemer geregeld of door een door de
maatschappij ingeschakelde deskundige vastgesteld, of
indien verzekeringnemer voor de schadevaststelling de
wens daartoe te kennen geeft vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één door verzekeringnemer en
één door de maatschappij wordt benoemd. Voor het
geval deze beide deskundigen geen overeenstemming
kunnen
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bereiken benoemen zij samen vooraf een derde
deskundige die binnen de grenzen van de taxaties
van beiden, een bindende uitspraak zal doen. Alle
hiervoor genoemde deskundigen moeten zich hebben
geconformeerd aan de Gedragscode
Expertiseorganisaties.

maatschappij van alle noodzakelijke gegevens.
Artikel 5. Einde van de verzekering
Naast de in de Algemene-of Pakketvoorwaarden
genoemde redenen eindigt de verzekering:

4.2 Schadevergoeding

a)

De maatschappij vergoedt in geval van:
1. beschadiging van de verzekerde zaken of een
deel daarvan:
a. bij verzekering op basis van voortaxatie door een
deskundige
de werkelijk gemaakte kosten van herstel of
vervanging van onderdelen tot ten hoogste de
verzekerde som;
b. bij verzekering zonder voortaxatie door een
deskundige
de werkelijk gemaakte kosten van herstel of
vervanging van onderdelen tot maximaal de waarde
van de verzekerde zaken onmiddellijk voor het
gebeuren, tot ten hoogste de verzekerde som.

b)

c)

voor een zaak, zodra geen van de
verzekerden meer belang heeft bij deze zaak;
voor een zaak, zodra deze als vernietigd of
verloren in de zin van deze voorwaarden moet
worden beschouwd. Hierbij bestaat geen recht
op terugbetaling van premie;
zodra de verzekeringnemer geen woonplaats
meer heeft in Nederland.

2. diefstal, verlies of vernieting van de verzekerde
zaken of een deel daarvan:
a. bij verzekering op basis van voortaxatie door een
deskundige
de verzekerde som onder aftrek van de
restantwaarde
b. bij verzekering zonder voortaxatie door een
deskundige
de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor
het gebeuren, onder aftrek van de waarde van de
restanten tot ten hoogste de verzekerde som.
De schade wordt op basis van voortaxatie vergoed
indien uit de polis blijkt dat op basis van voortaxatie
door een deskundige is geschied en de
geldigheidstermijn van de taxatie niet is verstreken.
Alle eigendomsrechten met betrekking tot de zaak,
inclusief het eventuele recht van terugvordering als
bedoeld in artikel 3:86 lid 3 van het Burgerlijk
Wetboek, worden aan de maatschappij worden
overgedragen.
Bij de toepassing van het bepaalde onder 1 en 2
zullen zaken, die onlosmakelijk bij elkaar behoren,
worden beschouwd als één zaak.
4.2. Indien het verzekerde bedrag lager is dan de
waarde onmiddellijk vóór de schade vindt
schadevergoeding plaats in de verhouding van het
verzekerde bedrag tot d ie waarde.
4.3. De verschuldigde schadevergoeding zal worden
voldaan binnen 4 weken na ontvangst door de
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