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 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de
Algemene Voorwaarden en de Algemene
Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten
wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal
aanvullende begrippen leggen wij in het eerste artikel van
deze verzekering uit.
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Algemeen

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
1. Verzekerde

U.
2. Verzekerde zaak

De met merk en type verzekerde kostbaarheden zoals
vermeld:
− op het polisblad of
− in het, het laatst in het bezit van de maatschappij

gekomen taxatierapport of
− op de in het bezit van de maatschappij gekomen

aankoopnota’s.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
Zoals vermeld op het polisblad.

Dekking

Artikel 3 Omvang van de dekking
Wij bieden dekking voor schade aan of verlies van de verze-
kerde zaken door:
1. brand en/of ontploffing

ongeacht of de gebeurtenis een gevolg is van een eigen
gebrek van de verzekerde zaak;

2. diefstal en vermissing;
3. ieder ander van buiten komend onheil.

Artikel 4 Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden
de volgende bepalingen.
Geen dekking wordt verleend voor schade:
1. aan enig belang ten behoeve waarvan een

garantieregeling van kracht is;
2. die gedekt is onder een andere (speciale) verzekering,

al dan niet van oudere datum, of onder een andere

verzekering gedekt zou zijn indien onderhavige
verzekering niet zou hebben bestaan;

3. die al op basis van een wet of andere voorziening wordt
vergoed;

4. die opzettelijk of moedwillig door, dan wel met
goedvinden van een verzekerde is veroorzaakt.

5. ontstaan ten gevolge van eigen gebrek, met
uitzondering van het bepaalde in artikel 3.1;

6. door slijtage, enig geleidelijk op de verzekerde zaak
inwerkende invloed of enig ander eigen bederf als
natuurlijk gevolg van de gewone werking en het normale
gebruik van de verzekerde zaak, behoudens in geval
van brand of ontploffing;

7. die het gevolg is van foutieve of niet naar behoren
uitgevoerde reparatie of bewerking;

8. ontstaan gedurende de periode dat de verzekerde de
verzekerde zaken in consignatie, in pand, of ter verkoop
heeft gegeven;

9. ontstaan gedurende de periode dat een ander dan een
verzekerde de verzekerde za(a)k(en) gebruikt of onder
zich heeft;

10. ontstaan door kortsluiting, overbelasting, te hoge
spanning of stroomlekken;

11. ontstaan door het opwinden van veren bij uurwerken;
12. het niet of niet goed functioneren van de verzekerde

zaak zonder dat er tevens sprake is van een fysieke
beschadiging van de verzekerde zaak;

13. ontstaan tengevolge van onvoldoende zorg
Van onvoldoende zorg kan onder meer worden
gesproken wanneer in geval van diefstal, verlies of
beschadiging van de verzekerde za(a)k(en) niet de
normale voorzichtigheid is betracht. Van normale
voorzichtigheid kan onder meer niet worden gesproken
wanneer:
− de verzekerde za(a)k(en) onbeheerd wordt/worden

achtergelaten buiten de woning van verzekerde of
anders dan in een deugdelijk afgesloten ruimte;

− de verzekerde za(a)k(en) onbeheerd wordt/worden
achtergelaten in een motorrijtuig en/of
aanhangwagen, tenzij de verzekerde za(a)k(en) in
de in het motorrijtuig aanwezige, deugdelijk
afgesloten kofferbak is/zijn geplaatst en wel zo dat
de za(a)k(en) van buitenaf niet zichtbaar is/zijn. Dit
geldt behoudens het geval waarin van verzekerde in
redelijkheid niet kon worden gevergd dat hij veiliger
maatregelen had getroffen;

− in andere dan de hiervoor genoemde gevallen de
verzekerde niet die maatregelen heeft getroffen die
onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid
mochten worden verlangd.

Tevens wordt geen dekking verleend voor:
14. (draad)breuk van lampen;
15. bedienings- en aansluitingsfouten;
16. schade aan balgen, snaren, toetsenbord,

overbrengingsmechanismen, rietjes, stokken en
trommelstokken en -vellen;

17. kleine deuken, krassen, schrammen en andere
oppervlaktebeschadigingen die de gebruiksmogelijkheid
niet beïnvloeden;

18. zoekraken van muziekpartituur;
19. krasschade aan lenzen;
20. breuk van de balansas of het glas van een horloge,

waarbij geen ander deel van het horloge is beschadigd;
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21. schade uitsluitend aan de elektronenbuis van een flitser;
22. diefstal, vermissing, verduistering, verlies, breuk of

beschadiging van beeld- en geluidsdragers.

Schade

Artikel 5 Vaststelling van de schade
1. Vaststelling van de waarde bij totaal verlies

a. Bij verzekering op basis van vaste taxatie zal als
waarde op het ogenblik van de
schadeveroorzakende gebeurtenis worden
aangehouden de in het taxatierapport genoemde
waarde, mits het rapport ten tijde van de genoemde
gebeurtenis niet ouder is dan 3 jaar.

b. In alle overige gevallen zal als waarde voor de
schadevergoeding wordt aangehouden het verschil
tussen de dagwaarde van de verzekerde zaak direct
vóór de gebeurtenis en de waarde daarvan direct ná
die gebeurtenis.

c. Bij schade aan stellen, complexen of bij elkaar
behorende stukken, waarbij de waarde van alle
onderdelen, los van elkaar, geringer is dan die van
het stel of complex of de bij elkaar behorende
stukken, behoudens taxatie overeenkomstig artikel
275 W.v.K. van de stukken afzonderlijk, zal de
schadevergoeding zich eveneens uitstrekken tot de
schade, ontstaan door vermindering van de waarde
van het stel, het complex of hetgeen bij elkaar
behoort.

2. Vrijheid van reparatie
Gaan de kosten van herstel van de aan de verzekerde
zaak toegebrachte schade een bedrag van € 125,- niet
te boven, dan kan die schade worden hersteld zonder
een machtiging van ons. Wij dienen onmiddellijk van de
gebeurtenis in kennis te worden gesteld, terwijl een
gespecificeerde rekening van een deskundig reparateur
moet worden overgelegd.
De beschadigde onderdelen, voor zover zij zijn
vervangen, dienen ter beschikking van ons te blijven.

Artikel 6 Vergoeding van de schade
1. Vergoeding bij beschadiging of verlies

a. Ten aanzien van de verzekerde zaak vergoeden wij
tot ten hoogste het verzekerde bedrag:
− bij schade aan de verzekerde zaak

de kosten van herstel, onder aftrek van
eventuele vergoedingen door of vanwege de
leverancier of fabrikant;

− bij verlies van de verzekerde zaak
de waarde als vastgesteld in artikel 5 lid 1. Wij
behouden ons het recht voor verzekerde
schadeloos te stellen door levering van een
voorwerp van gelijke kwaliteit en uitvoering.

b. Indien bij schade blijkt dat ten tijde van de
gebeurtenis niet de volle waarde van de verzekerde
zaak is verzekerd, zal schadevergoeding
plaatsvinden in verhouding van het verzekerde
bedrag tot de werkelijke waarde.
Indien op het ogenblik van het ontstaan van de
schade blijkt, dat de verzekerde bedragen de
waarde van de verzekerde zaken overtreffen, zijn wij

slechts gehouden de werkelijke waarde te vergoe-
den.

c. Indien in geval van een schade blijkt, dat één of
meer van de verzekerde zaken te hoog is (zijn)
verzekerd, zal, tenzij de verzekerde zaken zijn
getaxeerd, de vrijkomende dekking worden geacht
te zijn overgebracht op de eventueel
onderverzekerde zaken, met dien verstande, dat het
overschot naar verhouding van de onderscheidene
tekorten zal worden verdeeld.

2. Regelingen in geval van verlies
a. Wij hebben het recht uit naam van de verzekerde

alle maatregelen te nemen teneinde de verzekerde
zaken terug te krijgen. De kosten, hieraan
verbonden, zullen voor rekening van ons komen.
Voorts zullen worden vergoed de met toestemming
van ons gemaakte kosten om de verloren gegane of
vermiste zaken terug te krijgen, terwijl hetzelfde
geldt ten aanzien van de met haar toestemming
gegeven beloningen.

b. Bij terugverkrijging van de gestolen of verduisterde
verzekerde zaak, kan de verzekeringsnemer na
terugbetaling van het schadebedrag, verminderd
met het bedrag van de herstelkosten, de verzekerde
zaak terugnemen.

c. Bij verlies van de verzekerde zaak tengevolge van
diefstal, verlies of vermissing zullen wij eerst tot
schadevergoeding overgaan nadat de
eigendomsrechten ter zake van de te vergoeden
zaken aan ons zijn overgedragen.

Overige bepalingen

Artikel 7 Premievaststelling
De premie wordt onder meer bepaald aan de hand van:
1. de aard van de verzekerde zaken;
2. de taxatie- of cataloguswaarde van de verzekerde

zaken;
3. de aard van het gebruik van de verzekerde zaken;
4. het dekkingsgebied.

Artikel 8 Overgang van het belang
Zodra u of uw erfgenamen ophouden belang te hebben bij
een verzekerde zaak en tevens de feitelijke macht erover
verliezen, eindigt deze verzekering.
U of uw erfgenamen zijn verplicht ons daarvan zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 dagen, in kennis te
stellen.


