60-5621-02S.FH10.fh8 06-12-2005 16:48 Page 1

Speciale voorwaarden Pakket 2006
Inboedelverzekering 1-02
De gemeenschappelijke voorwaarden en de speciale voorwaarden
worden geacht één geheel te vormen. Indien en voor zover er sprake
is van strijdigheid tussen de speciale voorwaarden en de
gemeenschappelijke voorwaarden, prevaleren de speciale
voorwaarden.
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1.6

Brand

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.
Als schade door brand wordt ook beschouwd schade:
- ontstaan door en tijdens het blussen en bestrijden van de
brand;
- ontstaan bij het redden van verzekerde voorwerpen;
- door zoekraken of diefstal bij gelegenheid van de brand;
- die het gevolg is van door bevoegde autoriteiten genomen
maatregelen om de voortgang van de brand te stuiten;
- tengevolge van naburige brand.
1.7

Bijzondere bezittingen

Inboedelzaken die zich naar hun aard en waarde(bepaling)
onderscheiden:
antiek, dit zijn voorwerpen waaraan op grond van hun
ouderdom en/of zeldzaamheid een speciale waarde wordt
toegekend.

1.7.1

kunst, dit zijn voorwerpen waaraan op grond van hun
artistieke kwaliteiten een speciale waarde wordt toegekend.

1.7.2

1.7.3

verzamelingen.

Artikel 1
Begripsomschrijvingen

1.7.4

muziekinstrumenten.

1.1

1.8

Inboedel

1.8.1.a

Roerende goederen van de verzekeringnemer

Afpersing

Door bedreiging met geweld iemand dwingen een zaak af te
geven met het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling.

behorende tot de particuliere huishouding van:
1.2
Audio-, video- en computerapparatuur
(A.V.C.-apparatuur)

1.8.1.a.1 de verzekeringnemer en zijn gezin.

1.2.a beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals

1.8.1.a.2 inwonende familieleden, huisgenoten en/of degenen

radio’s, platenspelers, compact discspelers, televisietoestellen,
videocamera’s, band-, cassette-, dat- en videorecorders.

met wie hij in gezinsverband duurzaam samenwoont.
1.8.1.a.3 logées en goederen van derden, dit laatste alleen voor

spelcomputers.

zover onder berusting van verzekeringnemer, alles echter alleen
voor zover het verzekerde bedrag daarvoor toereikend is en
alleen voor zover niet of niet voldoende elders verzekerd.

1.2.c randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals platen,
compact discs, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en
afdrukeenheden en software.

1.8.1.b

1.2.b computerapparatuur, zoals personal computers en

1.3

Gewelddadige beroving

Met geweld iemand een zaak ontnemen en/of dwingen een zaak
af te staan met het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling.
1.4

Bewoond

60-5621-02 S

Een woning wordt als bewoond beschouwd, indien in de regel
iemand bij dag en bij nacht rechtmatig aanwezig is.
1.5

Composite

Braak

Zichtbare verbreking van een afsluiting met het oogmerk zich
wederrechtelijk toegang te verschaffen.
Blad 1

Huurdersbelang

zonweringen, schuttingen, schuurtjes, antennes, sanitair,
parketvloeren, centrale verwarmingsinstallaties en
veranderingen/verbouwingen, welke voor rekening van
verzekeringnemer in, aan of bij de woning zijn aangebracht,
echter alleen voor zover verzekeringnemer geen eigenaar van
deze woning is.
1.8.2

Niet tot de inboedel worden gerekend

- motorrijtuigen;
- aanhangwagens inclusief caravans en kampeerwagens;
- vaartuigen, luchtvaartuigen;
- onderdelen en accessoires van bovenstaande
vervoermiddelen;
- geld en geldswaardig papier;
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maar wel:

3.A.1 Brand alsmede de gevolgen van brand

- bromfietsen, snorfietsen en rijwielen met hulpmotor;
- twee-wielige bagagewagentjes;
- roeiboten, kano’s en surfplanken.

ongeacht of de brand is veroorzaakt door enig gebrek, eigen
bederf of een uit de aard en de natuur van de verzekerde
voorwerpen zelf onmiddellijk voortspruitende oorzaak.

Noot:

3.A.2 Zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien

Indien de verzekering betrekking heeft op een huwelijksuitzet,
vallen onder het begrip inboedel roerende goederen van
verzekeringnemer en van zijn toekomstige echtgeno(o)t(e)
aanwezig in woningen, als hierna omschreven.

door hitte-uitstraling van een ander brandend, gloeiend of heet
voorwerp of aanraking daarmee. De dekking geldt niet voor
schade aan elektrische apparaten of onderdelen daarvan als
gevolg van kortsluiting, oververhitting of doorbranden.

1.9

3.A.3 Blikseminslag

Lijfsieraden

Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan
het lichaam te worden gedragen en die geheel of ten dele
bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor,
(bloed)koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede parels.

bovendien is verzekerd schade als gevolg van bliksem die een
overspanning veroorzaakt in het elektriciteitsnet en/of in
elektrische en elektronische apparaten (inductie).
3.A.4 Ontploffing

1.10 Opruimingskosten

Onder opruimingskosten worden verstaan de kosten voor
afbraak, wegruimen en afvoeren van verzekerde zaken op de
locatie van verzekeringnemer, die niet reeds in de schadetaxatie
zijn begrepen en het noodzakelijk gevolg zijn van een voorval
waartegen is verzekerd.
Tevens zijn onder opruimingskosten begrepen de kosten van
wegruimen en afvoeren van zaken op de locatie van de
verzekeringnemer, die afkomstig zijn van een belendende
locatie. Deze zaken zijn op de locatie van verzekeringnemer
terecht gekomen als het noodzakelijk gevolg van een voorval
waartegen is verzekerd, en dit voorval heeft plaatsgevonden op
een belendende locatie.
Onder opruimingskosten vallen niet de saneringskosten.
1.11 Saneringskosten

Onder saneringskosten worden verstaan de kosten van
onderzoek, reinigen, opruimen, opslaan, vernietigen en/of
vervangen van grond, (grond-)water en oppervlaktewater om de
verontreiniging in de grond, (grond-)water en oppervlaktewater
weg te nemen en de kosten om de verontreiniging te isoleren.
1.12 Woning

Het bewoonde gedeelte van een gebouw, waarin zich geen
winkels in brandgevaarlijke goederen of bedrijven bevinden,
gelegen binnen Nederland, waaronder medebegrepen:
- al of niet gemeenschappelijke ruimten;
- bijgebouwen;
- tot flatgebouwen behorende privé-bergruimten;
- uitsluitend bij verzekeringnemer in gebruik zijnde particuliere
garage(s) gelegen in de nabijheid van de woning van
verzekeringnemer.
Artikel 2
Waarde

De verzekering geschiedt op basis van nieuwwaarde.
Zie het begrip ‘nieuwwaarde’ in artikel 1 van de
gemeenschappelijke voorwaarden.
Artikel 3
Omvang van de dekking

ongeacht of de ontploffing is veroorzaakt door enig gebrek,
eigen bederf of een uit de aard en de natuur van de verzekerde
voorwerpen zelf onmiddellijk voortspruitende oorzaak. Zie het
begrip ‘ontploffing’ in artikel 1 van de gemeenschappelijke
voorwaarden.
3.A.5 Luchtvaartuigen
zie het begrip ‘luchtvaartuigen’ in artikel 1 van de

gemeenschappelijke voorwaarden.
3.A.6 Storm

hieronder te verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter
per seconde.
3.A.7 Water of stoom

onvoorzien gestroomd en/of overgelopen uit de binnen en buiten
de woning gelegen waterleiding(en) en de centrale
verwarmingsinstallatie en uit daarop aangesloten aan- en
afvoerleidingen, sanitaire- en andere toestellen, alsmede uit
putten en riolen.
Indien de schade aan de verzekerde interesten is ontstaan door
het onvoorzien uitstromen van water als gevolg van een breuk
respectievelijk een defect aan een binnen de woning gelegen
leiding, zijn medegedekt de kosten van opsporing van de breuk
of het defect en van het daarmede verband houdende breek- en
herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van de
woning alsmede de kosten van herstel van de leidingen.
Deze kosten worden alleen vergoed voor zover ze ten laste
komen van verzekerde als huurder en niet door een andere
verzekering zijn gedekt.
Bij het springen door vorst van de zich in de woning bevindende
waterleidingen en daarop aangesloten toestellen en sanitair met
bijbehorende aan- en afvoerleidingen alsmede de centrale
verwarmingsinstallatie zijn medegedekt de kosten van herstel
hiervan en de kosten als vermeld in de tweede alinea van
artikel 3.A.7.
Deze kosten worden alleen vergoed voor zover ze ten laste
komen van verzekerde als huurder en niet door een andere
verzekering zijn gedekt.
3.A.8 Neerslag

3.A

Omschrijving

De verzekering dekt de schade aan de in de woning van
verzekeringnemer aanwezige inboedel ontstaan door:

Blad 2

Composite

(regen, sneeuw, hagel, smeltwater) onvoorzien de woning
binnengedrongen.
Uitgesloten is evenwel schade ontstaan door:
- neerslag binnengedrongen door openstaande ramen, deuren of
luiken;
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- vochtdoorlating van muren;
- constructiefouten of slecht onderhoud van de woning;
- grondwater, tenzij binnengedrongen via afvoerleidingen en
daarop aangesloten installaties en toestellen.

3.A.15.c.3 voor elke, op grond van de voorwaarden vastgestelde
schade door diefstal geldt, na toepassing van de

3.A.9

Dit eigen risico is niet van kracht voor schade door diefstal na
braak uit een auto en/of aanhangwagen als vermeld in artikel
3.C.3.d van deze voorwaarden.

Water onvoorzien gestroomd uit aquaria

door breuk of defect daarvan. Gevolgschade aan de inhoud van
aquaria is medegedekt alsmede breuk van aquaria zelf.
3.A.10

Water onvoorzien gestroomd uit waterbedden

tengevolge van een van buiten aankomend onheil. Schade aan
het bed zelf is uitgesloten.
3.A.11

Olie

onvoorzien gestroomd uit de op de schoorsteen aangesloten
verwarmingsinstallatie met bijbehorende leidingen en tanks.
3.A.14

3.A.15.e in afwijking van het onder 3.A.15.d vermelde geldt
een eigen risico van EUR 226,- per gebeurtenis.
3.A.15.f
in afwijking van het onder 3.A.15.d vermelde geldt
een eigen risico van EUR 453,- per gebeurtenis.

Dit vrijwillig eigen risico is niet van kracht voor:
- de schade door diefstal na braak uit een auto en/of
aanhangwagen als vermeld in artikel 3.C.3.d van deze
voorwaarden.
- glasschade als vermeld in artikel 8, 9 en 10.

Rook en roet

plotseling uitgestoten door de op de schoorsteen aangesloten
verwarmingsinstallaties.
3.A.15

geldt, na toepassing van de van kracht zijnde maxima, een eigen
risico voor de verzekerde van EUR 113,- per gebeurtenis.

Breken van glas

van tot de inboedel behorende spiegels, schilderijen en etsen.
Schade aan het glas zelf, ontstaan door het breken, is onder de
verzekering begrepen.
3.A.13

3.A.15.d Vrijwillig eigen risico
voor elke op grond van de voorwaarden vastgestelde schade

Glasscherven afkomstig van ruiten

(incl. aquariumruiten).
3.A.12

van kracht zijnde maxima, een eigen risico voor de verzekerde
van EUR 226,- per gebeurtenis.

Diefstal

3.A.15.a schade door diefstal van inboedel uit
gemeenschappelijke ruimten is alleen verzekerd indien de
diefstal is voorafgegaan door braak aan deze ruimten.

3.A.16

Gewelddadige beroving en afpersing

3.A.17

Vandalisme

gepleegd door iemand die wederrechtelijk in de woning is
binnengedrongen.
3.A.18
Aanrijding en aanvaring door motorvoer- en/of
-vaartuig

inclusief schade door afgevallen of uitgevloeide lading.
Noot:

Schade door diefstal van inboedel, aanwezig in een gebouw:
- waarin kamerverhuur plaatsvindt;
- waarvan het bij verzekeringnemer in gebruik zijnde
woongedeelte gemeenschap heeft met:
- een winkel;
- een bedrijfsruimte;
- een openbaar of ander gebouw:
is alleen verzekerd indien de diefstal is voorafgegaan door braak
aan het bij verzekeringnemer in gebruik zijnde woongedeelte.
3.A.15.b voor diefstal van lijfsieraden wordt een maximale
vergoeding verleend van EUR 2.269, - per gebeurtenis, tenzij
in het verzekeringsbewijs een hoger bedrag voor de verzekering
van lijfsieraden is vermeld.

Het navolgende onder c, d, e of f is uitsluitend van toepassing
voor zover dat uit het verzekeringsbewijs blijkt.

3.A.19

3.A.20

Relletjes, werkstaking, opstootjes en plundering

3.A.21

Koelschade

aan levensmiddelen in een koelinrichting, veroorzaakt door
storing, al dan niet ten gevolge van eigen gebrek in de
koelinrichting.
3.B

Beperking

3.A.15.c.1 voor diefstal van audio-, video- en computerapparatuur

wordt een maximale vergoeding verleend van EUR 2.269,- per
gebeurtenis, tenzij in het verzekeringsbewijs een hoger bedrag
is vermeld.
3.A.15.c.2 voor diefstal van geld en geldswaardig papier

geldt een maximale dekking van EUR 454,- per gebeurtenis.

Blad 3

Composite

Aanvullingen

De verzekering dekt mede - zo nodig boven de verzekerde som
en op basis van het premier risque beginsel - de hierna
genoemde schade en kosten ontstaan als gevolg van het
optreden van één of meer van de gedekte oorzaken.
3.B.1

3.A.15.c

Omvallen

van kranen, heistellingen, hoogwerkers, respectievelijk het
neerstorten van bomen, incl. afbreken van takken.

Expertisekosten

van alle bij de schaderegeling betrokken registerexperts, echter
de kosten van de door de verzekeringnemer benoemde
registerexpert worden vergoed tot maximaal de kosten van de
registerexpert benoemd door de verzekeraar.
3.B.2
schade

Maatregelen ter voorkoming en vermindering van

De kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering door of vanwege u of een verzekerde worden getroffen
en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk gevaar van

60-5621-02S.FH10.fh8 06-12-2005 16:48 Page 4

schade af te wenden, waarvoor – indien gevallen – de verzekering
dekking biedt, of om die schade te beperken.

van één der in artikel 3.A genoemde oorzaken tot een maximum
van 10% van het verzekerde bedrag.

3.B.3 Salvagekosten

Vergoeding van schade vindt alleen plaats voorzover het
gebouw of een deel daarvan geen eigendom van
verzekeringnemer is en voorzover de eigenaar van het gebouw
niet verplicht is of weigert de schade te herstellen.

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 voor vergoeding van deze kosten is dat de
Stichting Salvage door de brandweer is ingeschakeld.

3.B.8

Inbraakschade

aan de woning, mits niet elders verzekerd, tot een maximum van
10% van het verzekerde bedrag.

3.B.4 Geld-, geldswaardig papier

Schade aan en/of verlies van geld en/of geldswaardig papier
behorende tot de particuliere huishouding of onder berusting van
verzekeringnemer, zijn gezin, inwonende familieleden en
huisgenoten tot een maximum van 10% van het verzekerde
bedrag, doch nimmer meer dan EUR 1.135,- voorzover aanwezig
in de woning van verzekeringnemer alsmede in andere bewoonde
woningen.
Indien aanwezig in andere gebouwen dan is verlies tengevolge
van diefstal alleen verzekerd indien voorafgegaan door braak
aan het gebouw.
Indien verlies van geld en/of geldswaardig papier zich elders,
mits binnen Nederland, heeft voorgedaan, is dit uitsluitend
gedekt tegen de oorzaken van brand, brandblussing,
blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen alsmede
tengevolge van gewelddadige beroving en afpersing mits
voorafgegaan, gepaard gaande met of gevolgd door geweld of
bedreiging met geweld.

3.B.9

Kosten van vervoer en opslag

van de inboedel in verband met het geheel of gedeeltelijk
onbruikbaar worden van de woning, tot een maximum van 10%
van het verzekerde bedrag.
3.B.10

Hotel- of pensionkosten

welke verzekeringnemer moet maken, wegens gehele of
gedeeltelijke onbruikbaarheid van de woning, onder aftrek van
de normale uitgave, tot een maximum van 10% van het
verzekerde bedrag.
3.C

Bijzondere bepalingen

3.C.1

Inboedel aanwezig buiten de woning

onder afdaken, op het balkon of in de bij de woning behorende
tuin, is medeverzekerd tegen alle verzekerde oorzaken met
uitzondering van schade door storm, neerslag, diefstal, vandalisme,
relletjes, werkstaking, opstootjes en plundering.

Onder geld wordt verstaan: gemunt geld en bankbiljetten, zowel
in Nederlandse als buitenlandse valuta, dienende tot wettig
betaalmiddel.

Ten aanzien van tuinstoelen, -tafels, -gereedschappen,
vlaggestokken en wasgoederen in de tuin of op het erf
respectievelijk balkon van de woning is schade door diefstal en
vandalisme wel verzekerd.

Onder geldswaardig papier wordt verstaan: alle papieren
waaraan in het maatschappelijk verkeer een zekere geldswaarde
wordt toegekend, met inbegrip van (kas) cheques en
betaalkaarten.

Met betrekking tot het huurdersbelang aangebracht aan de
buitenkant van de woning (antennes en zonweringen) en
bouwsels op het terrein van de woning is het stormschaderisico
wel medeverzekerd.

Aanspraak op bovenbedoelde vergoeding bestaat alleen indien
en voorzover er geen aanspraak kan worden gemaakt op
schadevergoeding uit andere hoofde en voorzover de
voorschriften van de uitgevende kredietinstanties zijn nageleefd.

3.C.2

Schade als gevolg van misbruik van een pasje met pincode,
uitgegeven door een kredietinstelling, voor het opnemen van
tegoeden, is van de dekking uitgesloten.

3.C.3

3.B.5 Herstelkosten

3.C.3.a in bewoonde woningen van normale bouwaard tegen alle
gedekte oorzaken;

van de tuin tot een maximum van 10% van het verzekerde
bedrag. Uitgesloten is schade ontstaan door storm, neerslag,
diefstal en vandalisme.
3.B.6 Opruimingskosten

van de inboedel voor zover deze kosten niet reeds in de
schadetaxatie zijn begrepen, tot een maximum van 10% van het
verzekerde bedrag.
3.B.7 Schade aan

- ruiten door braak, blikseminslag en ontploffing;
- behang, witwerk, schilderwerk en betimmeringen als gevolg

Blad 4

Composite

In geval van verhuizing

binnen Nederland geldt ten aanzien van de niet bewoonde woning,
dat schade door diefstal en vandalisme alleen is verzekerd na
braak aan deze woning.
Inboedel binnenland

Inboedel die zich tijdelijk elders binnen Nederland bevindt is
medeverzekerd:

3.C.3.b tijdens opslag in een meubelopslagplaats van normale
bouwaard, uitsluitend tegen schade door brand en/of ontploffing
– ook als gevolg van eigen gebrek – brandblussing, blikseminslag,
luchtvaartuigen, storm en diefstal na braak aan het gebouw;
3.C.3.c in andere gebouwen tot 10% van het verzekerde bedrag,
tegen alle gedekte oorzaken met dien verstande dat schade door
diefstal en vandalisme alleen is verzekerd na braak aan het
gebouw;
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3.C.3.d buiten gebouwen tot 10% van het verzekerde bedrag
uitsluitend tegen schade door brand en/of ontploffing – ook als
gevolg van eigen gebrek –, brandblussing, blikseminslag,
luchtvaartuigen, gewelddadige beroving gepaard gaande met
geweld en afdreiging. Voorzover aanwezig in afgesloten auto’s
en aanhangwagens mede tegen schade door diefstal na braak aan
de buitenzijde van de auto en/of aanhangwagen, met dien
verstande dat in een zodanig geval nooit meer dan EUR 227,per gebeurtenis zal worden vergoed;
mits de normale voorzichtigheid in acht is genomen en dat
onder de gegeven omstandigheden geen betere maatregelen
getroffen hadden kunnen worden ter voorkoming van de schade.

3.C.6

3.C.3.e tijdens het vervoer:

Indien de inboedel door meer verzekeringen is gedekt dan zullen
de genoemde maxima naar verhouding van de verzekerde bedragen
worden verlaagd.

- bij verhuizing;
- naar en van de wasserij/stomerij;
- naar en van de herstelplaats voor reparatie;
tegen schade door brand en/of ontploffing – ook als gevolg van
eigen gebrek –, brandblussing, blikseminslag, luchtvaartuigen
alsmede tegen schade ontstaan door een ongeval het middel van
vervoer overkomen, het uit de strop schieten, het breken van
hijsgerei of enig hulpmiddel gebruikt bij het laden en lossen,
alsmede tegen schade door diefstal en vermissing van kisten,
koffers en manden met hun inhoud en schade door diefstal van
uitsluitend de inhoud daarvan na braak aan de verpakking.
Schade ontstaan door verlies van inboedel of het achterlaten in
openbare vervoermiddelen is niet verzekerd.
3.C.4

Inboedel buiten Nederland

Inboedel, die zich tijdelijk buiten Nederland bevindt, is
onverschillig waar in Europa verzekerd tegen schade door brand
en/of ontploffing – ook als gevolg van eigen gebrek – brandblussing
en blikseminslag, tot een maximum van 10% van het verzekerde
bedrag.
De in artikel 3.C.2 t/m 3.C.4 omschreven dekking geldt maximaal
gedurende zes maanden nadat de onderhavige inboedel de woning
van verzekeringnemer heeft verlaten.
Het hierna onder 3.C.5 vermelde is uitsluitend van toepassing
voorzover dat uit het verzekeringsbewijs blijkt:
3.C.5
De verzekering is ten aanzien van het diefstal-/
vandalismerisico aangegaan onder voorwaarde dat het adres, waar
de verzekerde inboedel zich bevindt, beveiligd is door een
TBBS/Uneto erkend beveiligingsbedrijf.

Verzekeringnemer is verplicht:
3.C.5.1 een onderhoudscontract af te sluiten met het
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;

Schaderegelingscourtage

Boven het verzekerde bedrag is mede gedekt
schaderegelingscourtage zonder dat daarvoor afzonderlijk
premie is verschuldigd. Onder schaderegelingscourtage wordt
verstaan het bedrag, dat in geval van schade door de
tussenpersoon aan verzekerde in rekening wordt gebracht en zulks
tot maximaal 1% van het door verzekeraars aan verzekeringnemer
uit te keren bedrag.
3.C.7

Maxima

In de voorwaarden en/of op het verzekeringsbewijs genoemde
maxima.

3.C.8

Eigen risico stormschade huurdersbelang

Ingeval van stormschade een eigen risico van EUR 226,- per
schadegeval.
Dit eigen risico is niet van toepassing:
- ten aanzien van antennes en zonweringen;
- ten aanzien van de glasdekking overeenkomstig de artikelen
8, 9 en 10.
3.C.9

Garantie tegen onderverzekering

De in artikel 3.C.9 genoemde bepalingen zijn
uitsluitend van kracht indien uit het verzekeringsbewijs blijkt
dat het verzekerde bedrag is vastgesteld aan de hand van de
inboedelgarantiemeter.
Indien en voorzover er sprake is van strijdigheid tussen deze
bepalingen en andere bepalingen van deze speciale voorwaarden
en de gemeenschappelijke voorwaarde, prevaleren de
bepalingen van artikel 3.C.9.

3.C.9.1

3.C.9.2

Garantie

In geval van een gedekte schadegebeurtenis zal de schade
volledig worden vergoed ongeacht of het verzekerde bedrag
overeenstemt met de werkelijke waarde. Echter ten aanzien van
lijfsieraden, A.V.C.-apparatuur en bijzondere bezittingen wordt,
tenzij daarvoor hogere bedragen zijn verzekerd, dekking geboden
tot de navolgende maxima:
3.C.9.2.a lijfsieraden tot EUR 2.269,-;
3.C.9.2.b A.V.C.-apparatuur tot EUR 4.538,-, behalve indien uit

het verzekeringsbewijs blijkt dat de beperking van kracht is als
bedoeld in artikel 3.A.15.c;
3.C.9.2.c antiek, kunst, verzamelingen en muziekinstrumenten

gezamenlijk tot EUR 11.345,-.
3.C.5.2 de beveiliging in een werkvaardige toestand te

houden en in te schakelen wanneer dat ter voorkoming van
diefstal/vandalisme redelijkerwijs nodig mag worden geacht.

3.C.9.3

Verzekerde bedrag, index, hernieuwde vaststelling

3.C.9.3.1 de verzekerde som wordt geacht door verzekeringnemer
3.C.5.3 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 verzekeringnemer aan één van de hierboven genoemde
verplichtingen niet heeft voldaan verliest hij alle recht op
schadevergoeding met betrekking tot diefstal/vandalisme.
Blad 5

Composite

te zijn vastgesteld met de door ABN AMRO Verzekeringen
gehanteerde inboedelgarantiemeter.
Jaarlijks, per de herzieningsdag, wordt het verzekerde bedrag, en
in evenredigheid daarmede de premie, aangepast overeenkomstig
het indexcijfer voor inboedels (zie artikel 5).
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3.C.9.3.2 de verzekeringnemer is gerechtigd om gedurende de

looptijd van de verzekering, een nieuwe opgave te doen van de
samenstelling en nieuwwaarde van de inboedel en het verzekerde
bedrag overeenkomstig te laten aanpassen.
Verder dient de verzekeringnemer op verzoek van ABN AMRO
Verzekeringen een nieuwe opgave te verstrekken in de volgende
gevallen:
- na schade(melding);
- na verloop van vijf jaar na de vorige opgave;
- nadat ABN AMRO Verzekeringen van een wijziging in
samenstelling van de verzekerde zaken op de hoogte is gebracht.
3.C.9.3.3 verzekeringnemer is verplicht binnen twee maanden

na een verhuizing een nieuwe opgave van de samenstelling en
nieuwwaarde van de inboedel te doen aan ABN AMRO
Verzekeringen.

De in artikel 3.C.9.2 genoemde maximale bedragen blijven
onverminderd van kracht.
3.C.9.4.5 indien de verzekerde zaken nog op andere
inboedelpolissen zijn verzekerd worden de in 3.C.9.2
genoemde maximale vergoedingen naar evenredigheid
verminderd.
3.C.10

3.C.11
3.C.9.3.4 Vergoeding van schade
3.C.9.4.1 de schadevergoeding is gelijk aan het bedrag dat voor

schade en kosten is vastgesteld met inachtneming van de
toepasselijke maxima en eigen risico’s. Voorwaarde is dat het
verzekerde bedrag is vastgesteld met behulp van de
inboedelgarantiemeter volgens de daarin opgenomen
aanwijzingen.
3.C.9.4.2 deze regeling geldt niet, indien bij de schaderegeling

blijkt dat de inboedelgarantiemeter bij de vaststelling van het
verzekerde bedrag niet overeenkomstig de aanwijzingen is
gebruikt, zodanig dat verzekeringnemer heeft begrepen of heeft
moeten begrijpen dat het op die wijze vastgestelde verzekerde
bedrag niet in overeenstemming is met de werkelijke
nieuwwaarde van de inboedel.
ABN AMRO Verzekeringen vergoedt in dat geval van alle
vastgestelde schaden en kosten een evenredig deel, met
inachtneming van de toepasselijke maxima en eigen risico’s.
De kosten van expertise, beredding en salvage zullen in dat
geval echter wel volledig worden vergoed.
De regeling als vermeld in artikel 3.C.9.4.1 is evenmin van
toepassing indien de verzekeringnemer niet heeft voldaan aan:
- een verzoek van ABN AMRO Verzekeringen tot
herwaardering als bedoeld in artikel 3.C.9.3.2;
- de in artikel 3.C.9.3.3 opgelegde verplichting tot
herwaardering na verhuizing.

Tijdelijk onbewoonde woning

indien de woning langer dan een maand, als niet permanent
bewoond kan worden beschouwd dan:
- dient de waterleiding gedurende de periode 1 november tot
1 april te worden afgetapt en de verwarmingsthermostaat zodanig
te worden ingesteld dat bevriezing redelijkerwijs kan worden
voorkomen.
- is het diefstalrisico beperkt tot diefstal na braak aan de woning.
25% Aanvullende uitkering

over het bedrag van de schade indien de reparatiekosten worden
vergoed, met dien verstande dat nimmer meer wordt uitgekeerd
dan de nieuwwaarde.
Deze bepaling geldt niet voor:
- zaken, die onttrokken zijn aan het gebruik, waarvoor zij
bestemd waren;
- huurdersbelang;
- bromfietsen, snorfietsen en rijwielen met hulpmotor;
- tweewielige bagagewagentjes;
- roeiboten, kano’s en surfplanken;
- sieraden, kunst, antiek en verzamelingen.
Voorzover met de geleden schade in betrekking staande, zal de
vergoeding onder deze aanvullende dekking worden verminderd
met het bedrag waarop verzekeringnemer aanspraak kan maken
uit hoofde van andere aanvullende verzekeringen.
3.D

Uitsluitingen

Uitgesloten is schade ontstaan:
door aardbeving. Zie het begrip ‘aardbeving’ in artikel
1 van de gemeenschappelijke voorwaarden.

3.D.1

3.D.2
door atoomkernreacties. Zie het begrip
‘atoomkernreacties’ in artikel 1 van de gemeenschappelijke

voorwaarden.
3.D.3
door molest. Zie het begrip ‘molest’ in artikel 1 van
de gemeenschappelijke voorwaarden.

3.C.9.4.3 indien de verzekerde zaken nog op andere polissen

tegen dezelfde gebeurtenis blijken te zijn verzekerd en het
gezamenlijke verzekerde bedrag de waarde van die zaken
onmiddellijk voor de gebeurtenis overtreft, wordt ter bepaling
van de vergoeding op deze polis het hierop verzekerde bedrag
naar evenredigheid (te vermeerderen met een eventuele
overdekking) verminderd.

3.D.4
door overstroming. Zie het begrip ‘overstroming’ in
artikel 1 van de gemeenschappelijke voorwaarden.

door diefstal gepleegd door iemand die rechtmatig
toegang tot de woning had.

3.D.5

door diefstal uit niet afsluitbare woningen/
wooneenheden.

3.D.6
3.C.9.4.4 indien blijkt dat de werkelijke waarde van de

verzekerde zaken hoger is dan de op de polis verzekerde
bedragen, dan wordt, met inachtneming van het hierboven
bepaalde, de schadevergoeding door ABN AMRO
Verzekeringen aangevuld tot het bedrag van de schade.
Deze aanvulling op de schadevergoeding zal echter niet
plaatsvinden indien het gestelde in artikel 3.C.9.4.2 van
toepassing is.
Blad 6

Composite

aan enig belang ten behoeve waarvoor een speciale
verzekering, zoals bijvoorbeeld een (huis)elektronica-,
kostbaarheden-, reisbagage-, (brom)fiets- of glasverzekering is
gesloten, ongeacht op welk tijdstip deze speciale verzekering is
ingegaan.

3.D.7
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aan dakbedekking, isolatie, dakconstructie, dakgoten en
afvoerpijpen tengevolge van neerslag als omschreven in
artikel 3.A.8.

3.D.8

Voorts zijn saneringskosten niet verzekerd.
Eveneens is niet verzekerd de schade aan het verzekerd object
tengevolge van door de lucht getransporteerde
verontreinigende stoffen van elders.

Aanvullende glasdekking

De artikelen 8, 9 en 10 zijn uitsluitend van toepassing wanneer
in het verzekeringsbewijs is vermeld inclusief glasdekking.

3.D.9

Artikel 8
Begripsomschrijvingen

Glas
3.D.10 Wettelijk niet toegestane activiteiten

Schade of verlies (mede) veroorzaakt, ontstaan of verergerd door
wettelijk niet toegestane activiteiten door verzekeringnemer en/of
verzekerde.
Artikel 4
Bekendheid met het verzekerde en de belendingen

De tegenwoordige aard, inrichting, constructie, wijze van
gemeenschap, ligging en gebruik van het gebouw met
toebehoren, waarin de verzekerde inboedel aanwezig is, is de
verzekeraar volkomen bekend, onverschillig welke de ligging,
bouwaard, inrichting en gebruik der belendingen zijn of zullen
worden.
Artikel 5
Automatische aanpassing verzekerd bedrag (indexclausule)

Ieder jaar worden per de herzieningsdag de verzekerde som en
in evenredigheid daarmede de premie, verhoogd of verlaagd
overeenkomstig het vastgestelde prijsindexcijfer van
woninginboedels.
Indien bij schade blijkt, dat de waarde van de inboedel hoger is
dan de op de laatste herzieningsdag overeenkomstig het
indexcijfer vastgestelde verzekerde som, dan wordt voor de
regeling van de schade de verzekerde som verhoogd met
maximaal 25%. De 25% aanvullende dekking is niet van kracht
indien artikel 3.C.9 van toepassing is.
Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor een eventueel
getaxeerd verzekerd gedeelte van de inboedel.

Glas, dienende tot lichtdoorlating, deeluitmakende van het
gebouw.
Noodvoorziening

Voorlopige voorziening om na een verzekerde gebeurtenis een
daardoor ontstane opening te dichten, in afwachting van
definitieve voorzieningen.
Artikel 9
Omvang van de dekking
9.A

Omschrijving

Verzekerd is de schade aan het glas door breuk veroorzaakt door
een onvoorziene en plotseling op het glas inwerkende gebeurtenis.
9.B

Aanvulling

Verzekerd zijn de kosten van noodvoorziening.
9.C

Uitsluitingen

Naast de in artikel 3.D van deze voorwaarden genoemde
uitsluitingen, is bovendien uitgesloten schade ontstaan aan:
9.C.1 glas in windschermen;
9.C.2 versieringen op glas, waaronder begrepen etswerk;
9.C.3 gebrandschilderd glas;
9.C.4 glas in lood en draadglas door eigen gebrek;
9.C.5 glas in douchecabines, badschermen en dergelijke;

Artikel 6
Bijverzekering na schade

9.C.7 glas tijdens aanbouw, verbouwing of leegstand van het

Artikel 7
Verplichtingen bij risicowijziging

Artikel 10
Schade

Verzekeringnemer dient verzekeraar schriftelijk mededeling te
doen van:
- wijziging van bouwaard, inrichting en gebruik van de woning
zodra de gegevens niet meer overeenstemmen met de omschrijving
van het begrip ‘woning’ in artikel 1 van deze voorwaarden;
- verhuizing, zodra de gegevens niet meer overeenstemmen met
de omschrijving van het begrip ‘woning’ in artikel 1 van deze
voorwaarden en/of de bouwaard anders is dan die van de vorige
woning en/of de belendingen binnen twee meter anders zijn dan
woon- en/of winkelhuizen van normale bouwaard.

De schadevergoeding omvat:
- het vergoeden van de kostprijs van het glas qua grootte, soort
en kwaliteit gelijk aan de toestand zoals die was vóór de breuk,
vermeerderd met het inzetloon;
- de door verzekeringnemer verrichte redelijke uitgaven terzake
van noodvoorzieningen.

Deze mededeling dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen zestig dagen te worden gedaan, tenzij verzekeringnemer
van het optreden van een der genoemde wijzigingen niet op de
hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn.

Blad 7

Composite

9.C.6 glas tijdens verplaatsing, verwerking of bewerking;

In geval van schade wordt de door de verzekeraar betaalde
vergoeding van schade en kosten automatisch gratis
bijverzekerd.

gebouw.

