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Artikel 1

Wat houdt de muziek verzekering in?
1.1
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Welke schade vergoeden wij niet?
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2.1
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2.2
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Wanneer keren wij de schade aan u uit?
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Artikel 1
Algemeen
1.1 Waarvoor bent u verzekerd?
Met de muziekverzekering zijn uw muziekinstrumenten verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen,
waaronder – diefstal, beschadiging of vernietiging van de verzekerde zaken; - verlies van de verzekerde
zaken, indien deze meer dan 4 weken vermist blijven. De verzekering is van kracht binnen de hele 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.
1.2 Wie kunnen een beroep doen op de verzekering?
De verzekeringsnemer, zijn inwonende echtgeno(o)t(e) en zijn ongehuwde
(pleeg-, stiefkinderen, mits zij in Nederland wonen.
1.3 Welke schade vergoeden wij niet?
De muziekverzekering heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. Hieronder leest u in welke
gevallen wij uw schade niet vergoeden. En welke uitzonderingen daarop bestaan.
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door:
Opzet, ernstige nalatigheid c.q. zorgeloosheid van een verzekerde;
Het onbeheerd achterlaten van de verzekerde zaken buiten de woning
Normaal gebruik, slijtage, reparatie, bewerking, reiniging of restauratie,
ongedierte, langzaam werkende invloeden of milieuverontreiniging;
Een gebrek, de aard of de natuur van die zaak zelf
Verbeurdverklaring of inbeslagneming door douane of andere daartoe
bevoegde instanties.
Atoomkernreacties, molest en natuurgeweld
Deze verzekering dekt geen schade veroorzaakt door, optredende bij of
voortvloeiend uit atoomkernreacties, ongeacht hoe deze zijn ontstaan.
Molest: van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt of ontstaan
uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij.
Schade ontstaan door aardbevingen en vulkanische uitbarstingen
Schade ontstaan door overstromingen door het bezwijken of overlopen
van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen.
Gehuurde instrumenten
De verzekering is uitsluitend voor instrumenten die eigendom zijn van de
verzekeringsnemer. De verzekeraar keert onder geen enkele voorwaarde
een schadevergoeding uit voor gehuurde instrumenten en/of
geluidsapparatuur.
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Artikel 2
Wat als er schade is?
2.1 Wie stelt de schade en de extra kosten vast?
Wij kunnen de schade en de eventuele extra kosten op twee manieren vaststellen.
1. Wij stellen de schade en de extra kosten samen met u of uw verzekeringsadviseur vast.
2. Wij schakelen een deskundige in. Die stelt de schade en de extra kosten vast.
Wij beslissen hoe de schade en extra kosten worden vastgesteld. In het tweede geval kunt u
ook een eigen deskundige inschakelen. Als u daarvoor kiest, laat u ons dit dan vóór de
schadevaststelling weten. Onze deskundige en die van u beoordelen daarna de schade.
Worden zij het niet met elkaar eens? Dan komt er een derde deskundige. Vooraf hebben zij die
al aangewezen. Hij doet een bindende uitspraak.
2.2 Schadevergoeding
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 ten hoogste de verzekerde som;
B. Bij verzekering zonder taxatie door een deskundige
de werkelijk gemaakte kosten van herstel of vervanging van
onderdelen ten hoogste de verzekerde som;
2. Diefstal, verlies of vernietiging van de verzekerde zaken of een deel
ervan:
A. Bij verzekering op basis van voortaxatie door een deskundige
de verzekerde som zonder 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 de 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.
Indien het verzekerde bedrag lager is dan de waarde onmiddellijk vóór de
schade vindt de schadevergoeding plaats in de verhouding van het
verzekerde bedrag tot die waarde.
2.3 Wanneer keren wij de schadevergoeding aan u uit?
De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen 4 weken na ontvangt door de
maatschappij van alle noodzakelijke gegevens.
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Artikel 3
Wanneer eindigt de verzekering?
Einde van de verzekering
Naast de in de Algemene-of Pakketvoorwaarden genoemde redenen eindigt de verzekering:
-

Voor een zaak, zodra geen van de verzekerden meer belang heeft bij de 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.
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