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

1. Huurdersbelang 

Het belang dat de verzekerde heeft bij veranderingen, verbeteringen of 

uitbreidingen die hij als huurder voor eigen rekening en voor particulier 

gebruik heeft aangebracht aan het woonhuis en/of op het perceel waarop 

het woonhuis staat. 

Hieronder vallen: 

a. betimmeringen, parketvloeren, behang-, schilder-, wit- en 

metselwerk, verwarmings-, sanitaire-, keuken- en beveiligingsinstallaties; 

b. schuren, schuttingen, garages, afdaken, overkappingen en 

soortgelijke voorzieningen, die bestemd zijn om geruime tijd ter 

plaatse te blijven. 

2. Inboedel 

Alle roerende zaken die deel uitmaken van de particuliere huishouding van 

de verzekerde, inclusief kostbaarheden. Tot de inboedel rekenen wij ook 

kleine huisdieren, (schotel)antennes en aan het woonhuis bevestigde 

zonweringen. 

Niet tot de inboedel rekenen wij: 

- geld en geldswaardige papieren. Onder geldswaardig papier 

verstaan wij (kas)cheques, creditcards en tegoeden op chippassen; 

- motorrijtuigen (behalve bromfietsen en bromscooters), 

aanhangwagens, caravans en vaartuigen, met de onderdelen en 

accessoires die daarbij horen; 

- zaken die bestemd zijn voor industriële, handels- of beroepsdoeleinden. 

Voor een aantal zaken die niet tot de inboedel worden gerekend, is een 

speciale dekking opgenomen in artikel 6. 

3. Kostbaarheden 

Zaken die deel uitmaken van de inboedel, maar die zich naar aard en 

waarde onderscheiden: 

a. antiek. Dit zijn zaken die vanwege hun ouderdom en/of zeldzaamheid 

een speciale waarde hebben; 

b. kunst. Dit zijn zaken die vanwege hun artistieke kwaliteiten een 

speciale waarde hebben; 

c. verzamelingen; 

d. juwelen en sieraden; 

e. duiksport-, parachute-, golf- en hengelsportuitrusting; 

f. foto-, film-, audio- en videoapparatuur met de zaken die daarbij 

horen; 

g. muziekinstrumenten; 

h. laptops; 

i. overige kostbaarheden, die op het polisblad staan vermeld. 

4. Tijdelijk verblijf 

Een verblijf voor een aaneengesloten periode van maximaal 3 maanden. 

5. Verzekerde 

- u; 

- de personen met wie u in duurzaam gezinsverband samenwoont. 

6. Verzekerde zaken 

De inboedel en het huurdersbelang. 

7. Woonhuis 

Het (deel van het) gebouw dat: 

- op het polisblad bij het risicoadres staat vermeld, 

- uitsluitend voor particuliere bewoning bestemd is en 

- door de verzekerde zelf wordt bewoond. 

Tot het woonhuis horen ook de bijgebouwen en bergruimten die de 

verzekerde voor particuliere doeleinden gebruikt. 

 

Artikel 2  Geldigheidsgebied 
De verzekering is geldig binnen Nederland, behalve in die gevallen waar dat in 

deze voorwaarden anders staat omschreven. 

 

Artikel 3  Einde van de verzekering 
Naast de bepalingen die in de Algemene Voorwaarden over het einde van de 

verzekering zijn opgenomen, eindigt deze verzekering ook in de gevallen, die 

zijn genoemd in artikel 13 en 14. 

 

Artikel 4  Verzekerd bedrag 
1. Inboedelwaardemeter 

Als het verzekerde bedrag is vastgesteld aan de hand van de door u 

ingevulde inboedelwaardemeter gelden de volgende bepalingen: 

a. Verzekerd bedrag 

Het verzekerde bedrag is berekend: 

- aan de hand van de laatste inboedelwaardemeter die wij van u 

hebben ontvangen en 

- na toepassing van de regeling die staat omschreven in lid 3.a. 

b. Garantie tegen onderverzekering 

Als de inboedelwaardemeter naar waarheid is ingevuld, doen wij bij 

schade geen beroep op onderverzekering. Voor huurdersbelang en 

zaken die bij kostbaarheden staan genoemd bieden wij dekking tot 

de in de inboedelmeter genoemde maxima. 

c. Hernieuwde vaststelling op uw verzoek 

U kunt tijdens de looptijd van de verzekering het bedrag aanpassen 

waarvoor u de inboedel verzekert. Voor het opnieuw vaststellen van 

de waarde van de inboedel moet u de meest recente inboedelwaardemeter 

gebruiken. 

d. Hernieuwde vaststelling op ons verzoek 

De inboedelwaardemeter moet u op ons verzoek opnieuw invullen: 

1. na verhuizing; 

2. na een schademelding; 

3. 5 jaar na een vorige opgave. 

Als de inboedelwaardemeter opnieuw moet worden ingevuld, moet u 

deze binnen 2 maanden na ons verzoek aan ons terugsturen. Als u 

de inboedelwaardemeter niet op tijd terugstuurt, vervalt de garantie 

tegen onderverzekering. 

2. Eigen opgave 

Als het verzekerde bedrag niet is vastgesteld aan de hand van een 

inboedel-waardemeter gelden de volgende bepalingen. 

a. Verzekerd bedrag 

Het verzekerde bedrag is berekend aan de hand van uw laatst bij 

ons bekende eigen opgave en de indexering die staat omschreven in 

lid 3.a. 

b. Opwaardering van het verzekerde bedrag 

Wij verhogen het verzekerde bedrag met maximaal 25% als blijkt dat 

het verzekerde bedrag dat onder a staat genoemd, op het moment 

dat de gebeurtenis plaatsvindt niet voldoende is om de verloren 

zaken volledig te vergoeden. 

c. Onderverzekering 

Als het opgewaardeerde bedrag lager is dan de nieuwwaarde van de 

verzekerde zaken, dan vergoeden wij de vastgestelde schade naar 

evenredigheid van het opgewaardeerde bedrag. 

3. Indexering 

a. Verzekerd bedrag 

Op de jaarlijkse premievervaldag passen wij het verzekerde bedrag 

aan met een percentage dat gebaseerd is op het laatste indexcijfer 
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voor inboedels, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek. 

Het nieuwe bedrag geldt voor het verzekeringsjaar dat op de 

genoemde premievervaldag ingaat. 

De jaarlijkse aanpassing geldt niet voor de maximum verzekerde 

bedragen die wij in deze Bijzondere Voorwaarden aangeven. 

b. Premie 

De premie voor het nieuwe verzekeringsjaar berekenen wij aan de 

hand van het nieuwe verzekerde bedrag. Dat betekent ook dat wij de 

premie verhogen of verlagen met het percentage dat in sub a staat 

vermeld. 

Deze aanpassing van de premie geldt niet als een wijziging van de 

premie en/of de voorwaarden, zoals die staat omschreven in de 

Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 5  Omvang van de dekking 
1. Dekking binnen het woonhuis 

Wij bieden dekking voor de schade aan of het verlies van de inboedel. De 

schade of het verlies moet ontstaan zijn door een gebeurtenis die 

plotseling en onvoorzien van buitenaf op de verzekerde zaken inwerkt. 

Deze dekking geldt ook als de gebeurtenis een gevolg is van een eigen 

gebrek. De gebeurtenis moet plaats vinden binnen het woonhuis. 

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing 

gelden de volgende bepalingen: 

a. voor sieraden vergoeden wij maximaal € 2.500,-. Als de sieraden 

voor een apart bedrag tegen diefstal zijn verzekerd, geldt het bedrag 

dat daarvoor op het polisblad is vermeld; 

b. als er bij diefstal van bromfietsen en bromscooters uit bijgebouwen 

en bergruimten geen sprake is van braak bedraagt de vergoeding 

maximaal € 500,-; 

c. als een afneembaar front van een autoradio uit het woonhuis wordt 

gestolen en een nieuw front niet meer leverbaar is, behandelen wij de 

schade alsof de volledige autoradio is gestolen. 

2. Dekking binnen een ander woonhuis 

Wanneer de inboedel zich tijdelijk buiten het woonhuis bevindt, maar 

binnen een ander woonhuis, bieden wij dezelfde dekking als in lid 1 is 

omschreven. 

3. Dekking binnen een ander gebouw 

Wanneer de inboedel zich tijdelijk buiten het woonhuis bevindt, maar 

binnen een gebouw, bieden wij dezelfde dekking als in lid 1 is 

omschreven. 

Diefstal is echter alleen verzekerd na braak aan het gebouw of aan het 

deel van het gebouw dat door verzekerde wordt gebruikt. 

4. Dekking buiten het woonhuis 

a. Op het perceel 

Wanneer de inboedel, met uitzondering van kostbaarheden, zich 

tijdelijk buiten het woonhuis, maar op het perceel van het woonhuis, 

bevindt, bieden wij dezelfde dekking als in lid 1 is omschreven. 

Schade door diefstal, storm, neerslag of vandalisme is in dit geval 

uitgesloten van de dekking. Deze uitsluiting geldt niet voor antennes 

en zonweringen die aan het woonhuis zijn bevestigd. 

Voor schade aan tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstokken, 

wasgoed en tuindecoratie bedraagt de vergoeding maximaal 10% 

van het verzekerde bedrag. Schade door storm en neerslag aan 

deze zaken is uitgesloten van de dekking. 

b. Buiten het perceel 

Wanneer de inboedel, met uitzondering van kostbaarheden, zich 

buiten het perceel bevindt, bieden wij dezelfde dekking als in lid 1 is 

omschreven. Schade door diefstal, storm, neerslag of vandalisme is 

in dit geval echter uitgesloten van de dekking. 

Schade aan vervoermiddelen door vallen, botsen, slippen, te water 

raken is (ook) uitgesloten van de dekking. 

5. Dekking buiten het woonhuis voor kostbaarheden 

(Buitenhuisdekking) 
a. Als op het polisblad is vermeld dat kostbaarheden die zich buiten het 

woonhuis bevinden zijn meeverzekerd, bieden wij daarvoor per 

gebeurtenis tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag dekking 

tegen alle van buiten komende onheilen, diefstal en vermissing. 

Voor laptops geldt een maximum van € 1.000,- per gebeurtenis. 

b. Voor de kostbaarheden die in artikel 1 lid 3 staan vermeld, geldt deze 

dekking over de gehele wereld. 

6. Dekking tijdens transport binnen Nederland 

Tijdens transport binnen Nederland is de inboedel verzekerd tegen 

schade door alle van buiten komende onheilen. Schram-, kras-, deuk- of 

politoerschaden zijn echter van de dekking uitgesloten. 

Deze dekking geldt voor schade ontstaan: 

- tijdens laden en lossen; 

- door het verkeerd beladen van het vervoermiddel; 

- bij een verkeersongeval waarbij het vervoermiddel is betrokken; 

- door het zoekraken van hele colli. 

Onder transport verstaan wij het vervoer van de inboedel: 

- van en naar herstel- of bewaarplaatsen; 

- bij verhuizing; 

7. Dekking tijdens overbrenging naar het buitenland 

Wanneer de inboedel zich tijdelijk op een ander adres binnen Europa 

bevindt of daar naartoe wordt overgebracht, bieden wij dekking voor 

schade aan de inboedel die is ontstaan door brand, blikseminslag, 

inductie (overspanning op het elektriciteitsnet als gevolg van 

blikseminslag), luchtverkeer, ontploffing, schroeien, smelten en zengen. 

8. Dekking tijdens verblijf in een motorrijtuig 

Wanneer de inboedel zich tijdelijk in een motorrijtuig bevindt, is deze tot 

maximaal € 250,- per gebeurtenis verzekerd in geval van diefstal na braak 

aan het motorrijtuig. Deze dekking geldt ook in België, Luxemburg en 

Duitsland. 

9. Dekking voor glas 

Als op het polisblad staat vermeld dat glas is meeverzekerd, bieden wij 

dekking voor: 

a. de kosten die bij breuk van glas moeten worden gemaakt voor de 

vervanging daarvan. 

Onder glas verstaan wij: 

- glas- en kunststofruiten in ramen, deuren en dakkoepels; 

- zonwerend materiaal tussen dubbelwandige ruiten; 

- glas- en kunststofruiten in windschermen, balkon- en 

terreinafscheidingen; 

- zonnepanelen; 

- glaspanelen die dienen als gevelversiering. 

Tot een maximum van € 500,- is gedekt: 

- breuk van gebrandschilderd, versierd, geëtst en gebogen glas; 

- het na breuk opnieuw aanbrengen van beschilderingen en 

beletteringen op de vervangende ruiten; 

b. de kosten van een noodzakelijke voorziening in geval van breuk van 

de glas- en kunststofruiten. 

10. Dekking voor huurdersbelang 

Bij schade aan een door verzekerde gehuurd woonhuis of aan het 

huurdersbelang, ontstaan door een voor verzekerde plotselinge en 

onvoorziene gebeurtenis die van buitenaf op het woonhuis inwerkt, 

bieden wij dekking voor: 

a. de kosten van herstel van het woonhuis en de installaties die daarbij 

horen en die volgens de huurovereenkomst voor rekening van de 

verzekerde komen; 

b. de schade aan het voor rekening van de verzekerde aangebrachte 

huurdersbelang; 

c. schade die door neerslag of vandalisme is ontstaan aan schuren of 

andere bouwsels op het terrein dat bij het woonhuis hoort, is van de 

dekking uitgesloten; 

d. de kosten in geval van het onvoorzien stromen van water en stoom 

uit de aan- of afvoerleidingen die binnen het door de verzekerde 

bewoonde deel van het woonhuis zijn aangebracht: 

- voor het opsporen van het defect aan de leiding; 

- in verband met het opsporen van het defect zijn gemaakt voor 

breek- en herstelwerkzaamheden aan muren, vloeren en andere 

onderdelen in en onder het woonhuis, met inbegrip van kelders 

en kruipruimtes; 

- voor het herstel van de leidingen en de daarop aangesloten 

toestellen. 

Deze kosten moeten volgens de huurovereenkomst voor rekening 

van de verzekerde komen. 

 

Artikel 6  Dekking ongeacht het verzekerde 
bedrag 
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Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een gedekte 

gebeurtenis de schade te vergoeden, bieden wij per gebeurtenis dekking: 

Zonder maximering voor: 

1. Bereddingskosten 

Deze kosten vergoeden wij alleen als de schade, die (wel) zou zijn 

ontstaan bij het niet nemen van de getroffen maatregelen, onder de 

dekking van deze verzekering valt. 

2. Salvagekosten 

Tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag per onderdeel voor: 

3. Extra kosten van levensonderhoud 

de kosten die boven de normale uitgaven van levensonderhoud gemaakt 

worden voor een gedwongen verblijf van de verzekerden op een ander 

adres, wanneer door een gedekte gebeurtenis het woonhuis onbewoonbaar 

is geworden. 

4. Inboedel van derden 

de schade aan de inboedel die in het woonhuis aanwezig is maar 

eigendom is van anderen dan de personen die in artikel 1.5 staan 

genoemd. 

De dekking is ook van kracht als deze inboedel is gehuurd. 

5. Noodvoorzieningen 

de kosten van noodvoorzieningen om de schade te beperken, als herstel 

van de schade niet direct kan worden uitgevoerd. 

6. Opruimingskosten 

7. Saneringskosten 

8. Tuinaanleg 

de kosten van herstel van de tuin die bij het woonhuis hoort. Schade die 

is veroorzaakt door diefstal, relletjes, vandalisme, neerslag, storm, vorst, 

het omvallen van bomen of het afbreken van takken is uitgesloten van de 

dekking. 

9. Verblijf in een hotel of pension 

de extra kosten voor noodzakelijk verblijf in een hotel of pension. 

10. Vervoer en tijdelijke opslag 

de kosten van tijdelijke opslag van de inboedel en het vervoer van en naar 

die opslagplaats. 

11. Reconstructiekosten 

de kosten, die de verzekerde moet maken voor het opnieuw verkrijgen 

van, samenstellen en/of overbrengen van de legale gegevensbestanden 

die zich onmiddellijk voor het plaatsvinden van een gedekte gebeurtenis 

bevonden op informatiedragers. Onder informatiedragers verstaan wij 

onder meer diskettes, schijven, cassettes en magneetbanden. 

De verzekerde moet een volledige kopie van de computerdata maken en 

bewaren. Deze kopie mag niet ouder zijn dan 30 dagen. Schade die het 

gevolg is van het ontbreken van een kopie, komt niet voor vergoeding in 

aanmerking. 

Tot maximaal de bedragen die hierna staan genoemd: 

12. Bedrijfsuitrusting en zaken van derden 

tot maximaal € 7.500,- voor de schade aan kantoorinventaris, gereedschappen 

en/of materialen voor beroepsuitoefening. Deze dekking geldt 

alleen als de zaken zich bevinden in het woonhuis van verzekerde. 

13. Geld en geldswaardig papier 

tot ten hoogste € 1.250,- voor het door schade, anders dan door verlies 

of vermissing, verloren gaan van geld en geldswaardig papier dat 

eigendom is van de verzekerde of dat hij in bewaring heeft. 

Schade die het gevolg is van misbruik van een pasje met pincode, dat is 

uitgegeven door een kredietinstelling voor het opnemen van tegoeden, is 

uitgesloten van de dekking. 

14. Vaartuigen en aanhangwagens, onderdelen en accessoires 

tot ten hoogste € 1.250,- voor de schade aan: 

- vaartuigen en aanhangwagens; 

- losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, aanhangwagens, 

caravans en vaartuigen. 

Deze dekking geldt alleen wanneer de genoemde zaken aanwezig zijn in 

het woonhuis van de verzekerde. 

15. Sloten en cilinders 

tot ten hoogste € 500,- voor de kosten die gemaakt worden voor het 

vervangen van de (cilinders van de) sloten in de toegangsdeuren van het 

woonhuis, wanneer de sleutels die daarbij horen zijn beschadigd of 

vermist als gevolg van een gedekte gebeurtenis. De vervanging moet 

binnen 24 uur na de gebeurtenis plaatsvinden. 

 

Artikel 7  Aanvullende uitsluitingen 
Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen 

gelden de volgende bepalingen. 

1. Verzekerde zaken 

Wij verlenen geen dekking voor schade aan verzekerde zaken die is 

veroorzaakt door: 

a. aardbeving of vulkanische uitbarsting; 

b. confiscatie, nationalisatie, neming, vernieling of beschadiging door of 

op last van een overheidsinstantie; 

c. overstroming. Deze uitsluiting geldt niet voor schade die is ontstaan 

door brand en ontploffing ten gevolge van overstroming; 

d. grondwater; 

e. ontstaan door directe neerslag tijdens bouw, aan- of verbouw; 

f. vochtdoorlating van muren of door slecht onderhoud van het 

woonhuis; 

g. vanaf een andere plaats door de lucht verplaatste verontreinigende 

en/of bederf veroorzakende stoffen of door zure regen; 

h. verlies of vermissing. Deze uitsluiting geldt niet voor kostbaarheden 

als er dekking is voor kostbaarheden buiten het woonhuis (artikel 

4.5); 

i. normaal huishoudelijk gebruik. Hieronder vallen onder meer: 

- slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting of 

corrosie, behalve wanneer deze is veroorzaakt door 

waterschade of brand; 

- vlekken, krassen, schrammen, kleine deuken en andere 

oppervlaktebeschadigingen die de gebruiksmogelijkheid niet 

beïnvloeden; 

j. ongedierte, bacteriën, virussen of plantvorming; 

k. dieren, die door u of uw huisgenoten in het woonhuis worden 

gehouden of toegelaten. Deze uitsluiting geldt niet voor brandschade; 

l. grondverzakking, grondverschuiving of instorting; 

m. onvoldoende of slecht onderhoud van de verzekerde zaken; 

n. ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, 

onderhoud en reparatie van de verzekerde zaken; 

o. kortsluiting. De materiele schade die door kortsluiting aan de 

verzekerde zaken is ontstaan, valt wél onder de dekking als er 

sprake is van een gedekte gebeurtenis; 

p. het uitsluitend doorbranden van apparatuur; 

q. vandalisme, waarbij geen sprake is van het onrechtmatig 

binnendringen van het woonhuis. 

2. Kostbaarheden 

Naast de uitsluitingen die in lid 1 staan omschreven, verlenen wij geen 

dekking voor schade die is ontstaan: 

a. als gevolg van eigen gebrek. Deze uitsluiting geldt niet in geval van 

brand of ontploffing; 

b. als gevolg van onvoldoende zorg. Van onvoldoende zorg is onder 

meer sprake wanneer in geval van diefstal, verlies of beschadiging 

van de verzekerde zaken niet de normale voorzichtigheid in acht is 

genomen. Van normale voorzichtigheid is onder meer geen sprake 

als: 

1. de verzekerde zaken zonder toezicht buiten het woonhuis van 

verzekerde of in een niet deugdelijk afgesloten ruimte worden 

achtergelaten; 

2. de verzekerde zaken zonder toezicht worden achtergelaten in 

een motorrijtuig en/of aanhangwagen. Deze uitsluiting geldt niet: 

- als de verzekerde zaken in een deugdelijk afgesloten 

kofferbak zijn geplaatst, zodat deze van buitenaf niet 

zichtbaar zijn; 

- als in redelijkheid niet kon worden verlangd dat de 

verzekerde veiliger maatregelen had getroffen; 

3. de verzekerde in andere dan de hiervoor genoemde gevallen 

niet alles heeft gedaan dat onder de gegeven omstandigheden 

in redelijkheid mocht worden verlangd. 

3. Glas 

Naast de uitsluitingen die in lid 1 zijn opgenomen wij verlenen geen 

dekking voor breuk die: 

a. is veroorzaakt terwijl het woonhuis leeg stond; 

b. is ontstaan in de tijd dat het woonhuis in aanbouw of verbouw was; 

c. het gevolg is van eigen gebrek bij glas in lood, draadglas en 

kunststof ruiten; 
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d. is veroorzaakt terwijl het woonhuis geheel of gedeeltelijk gekraakt is. 

 

Artikel 8  Eigen risico 
De volgende eigen risico's zijn van toepassing: 

- € 75,- van schade en kosten bij huurdersbelang die is veroorzaakt door storm. 

- € 100,- van iedere andere schade. 

Als er sprake is van géén of een afwijkend eigen risico, dan staat dat op het 

polisblad vermeld. Voor de glasdekking geldt geen eigen risico. 

 

Artikel 9  Vaststelling van de schade 

Vaststelling van de waarde van de verzekerde zaken 
1. Als waarde van de inboedel voor de gebeurtenis houden wij de 

nieuwwaarde aan. 

In afwijking hiervan houden wij de dagwaarde aan voor: 

a. zaken waarvan de dagwaarde voor de gebeurtenis minder bedraagt 

dan 40% van de nieuwwaarde; 

b. zaken die anders gebruikt worden dan waarvoor zij bestemd zijn; 

c. bromfietsen, bromscooters, aanhangwagens en vaartuigen; 

d. de losse onderdelen en accessoires van bromfietsen, bromscooters, 

aanhangwagens, vaartuigen, motorrijtuigen en caravans. 

2. Voor zaken met een artistieke, antiquarische of zeldzaamheidswaarde 

houden wij de waarde aan die een op dat gebied gespecialiseerde 

deskundige vaststelt. 

 

Artikel 10  Vergoeding van de schade 
1. Vergoeding bij beschadiging of verlies van de inboedel 

Wij vergoeden: 

a. bij schade aan de verzekerde zaken 

de kosten van herstel. 

Als de kosten van herstel méér bedragen dan het verschil tussen de 

dagwaarde van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór een gedekte 

gebeurtenis en de waarde van deze zaken na de gebeurtenis, dan 

vergoeden wij de waarde, zoals vastgesteld in artikel 9, verminderd 

met de waarde van de restanten; 

b. bij verlies van de verzekerde zaken 

de waarde als vastgesteld in artikel 9. 

2. Vergoeding glasschade 

a. Vergoeding van het schadebedrag of vervanging van het glas 

Bij breuk van het verzekerde glas heeft de verzekerde de keuze om: 

1. dit zo spoedig door ons te laten vervangen door glas van ten 

minste dezelfde kwaliteit of 

2. de kostprijs van glas van dezelfde soort en kwaliteit in geld door 

ons te laten vergoeden. Wij vergoeden dan ook de kosten voor 

het inzetten van het glas in de sponningen. 

Overige herstelkosten vergoeden wij niet. 

b. Vrijheid van reparatie 

De verzekerde mag bij een gedekte schade zonder onze machtiging 

tot maximaal € 500,- de schade laten herstellen door een plaatselijke 

glashandel. Wij vergoeden na ontvangst van de gespecificeerde 

rekening de herstelkosten, zoals die onder a.2 staan omschreven. 

c. Noodvoorzieningen 

Wij vergoeden bij breuk van de verzekerde glas- en kunststofruiten 

de kosten van een noodvoorziening. 

 

Artikel 11  Premievaststelling 
Wij bepalen de premie onder meer aan de hand van: 

1. de waarde van de inboedel; 

2. de bouwaard van het woonhuis; 

3. de getroffen inbraakpreventieve maatregelen; 

4. de regio waarin het woonhuis is gelegen. 

 

Artikel 12  Terugbetaling van premie 
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verminderen wij de premie als 

en voor zover dit billijk is. Wij betalen geen premie terug als er sprake is van 

opzet van de verzekerden om ons te misleiden. 

 

Artikel 13  Wijziging van het risico 
1. U moet ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op 

de hoogte brengen van: 

a. verhuizing van de verzekerde zaken naar een ander blijvend adres 

binnen Nederland. Als de verzekerde zaken worden overgebracht 

naar een adres in een andere regio, hanteren wij de op dat moment 

voor die andere regio geldende premies en/of voorwaarden; 

b. wijziging in de bouwaard, de dakbedekking, het gebruik van het 

woonhuis of het gebruik van het gebouw waarin het woonhuis is 

gelegen; 

c. overige wijzigingen die een verzwaring van het risico betekenen, 

zoals: 

- het buiten gebruik zijn van het woonhuis voor een aaneengesloten 

periode, als u verwacht dat die periode langer duurt 

dan 60 dagen; 

- het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het woonhuis. 

Wij beslissen na ontvangst van uw mededeling over een wijziging of wij de 

verzekering al dan niet voortzetten en onder welke voorwaarden en/of 

tegen welke premie. 

2. Als wij een voorstel doen over de voortzetting van de verzekering, kunt u 

ons binnen 14 dagen na ontvangst van ons voorstel laten weten dat u de 

verzekering wilt beëindigen. De verzekering eindigt in dat geval 14 dagen 

na de datum waarop u ons voorstel hebt ontvangen. U kunt de 

verzekering niet beëindigen als: 

- het voorstel geen beperking van de voorwaarden en/of geen 

verhoging van de premie inhoudt; 

- er sprake is van een verhuizing, zoals die staat omschreven in lid 1.a. 

3. Als u ons niet binnen 30 dagen op de hoogte hebt gebracht van een 

wijziging, zoals die in lid 1 staat omschreven, eindigt de dekking 30 dagen 

na de dag waarop de wijziging heeft plaats gevonden, behalve wanneer 

het gewijzigde risico op dezelfde voorwaarden verzekerd zou zijn 

gebleven. U blijft de premie, kosten en assurantiebelasting over het 

gehele lopende verzekeringsjaar verschuldigd. 

 

Artikel 14  Overgang van het belang 
1. Verkoop of eigendomsoverdracht 

Bij verkoop of eigendomsoverdracht van de op deze polis verzekerde 

zaken blijft de dekking nog 30 dagen van kracht voor de nieuwe eigenaar. 

Daarna wordt de verzekering alleen voortgezet als de nieuwe eigenaar 

met ons overeenkomt de verzekering op zijn naam voort te zetten. De 

verzekering eindigt onmiddellijk wanneer de nieuwe eigenaar voor de op 

deze polis verzekerde zaken zelf een verzekering heeft gesloten. 

2. Overlijden 

In geval van uw overlijden blijft de verzekering van kracht, behalve 

wanneer wij binnen 9 maanden na ontvangst van het bericht van 

overlijden hebben laten weten dat de verzekering wordt beëindigd. Wij 

hanteren daarbij een opzegtermijn van 30 dagen. 
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Artikel 1  Aanvullende begripsomschrijvingen 
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder: 

1. Herbouwwaarde 

De kosten van herbouw van het woonhuis op dezelfde plaats en met 

dezelfde bestemming. 

2. Verkoopwaarde 

Het bedrag dat door de hoogst biedende gegadigde voor het woonhuis 

zou zijn betaald. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de woning op de 

meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding voor verkoop zou zijn 

aangeboden. De prijs van de grond wordt hierbij buiten beschouwing 

gelaten. 

3. Verzekerde 

- u; 

- de personen met wie u in duurzaam gezinsverband samenwoont. 

4. Woonhuis 

Het gebouw dat op het polisblad bij het risicoadres staat vermeld. 

Tot het woonhuis rekenen wij: 

- alle zaken die volgens de gangbare opvatting daarvan deel uitmaken, 

met uitzondering van de grond; 

- alle zaken die zo met het woonhuis zijn verbonden dat ze niet van 

elkaar kunnen worden losgemaakt zonder verbreking of 

beschadiging. Daaronder vallen ook bijgebouwen, kelders en 

terreinafscheidingen. Uitgezonderd zijn de beplantingen; 

- alle bouwsels die daarbij horen en die gezien hun type en inrichting 

bestemd zijn om ter plaatse te blijven; 

- de glas- en kunststofruiten in: 

1. ramen en deuren van het woonhuis; 

2. windschermen, balkonafscheidingen en terreinafscheidingen die 

bij het woonhuis horen. 

 

Artikel 2  Geldigheidsgebied 
De verzekering is geldig binnen Nederland. 

 

Artikel 3  Einde van de verzekering 
Naast de bepalingen die in de Algemene Voorwaarden over het einde van de 

verzekering zijn opgenomen, eindigt deze verzekering ook in de gevallen, die 

zijn genoemd in artikel 13 en 14. 

 

Artikel 4  Verzekerd bedrag 
1. Herbouwwaardemeter 

Als het verzekerde bedrag is vastgesteld aan de hand van de door u 

ingevulde herbouwwaardemeter gelden de volgende bepalingen: 

a. Verzekerd bedrag 

Het verzekerde bedrag is berekend: 

- aan de hand van de laatste herbouwwaardemeter die wij van u 

hebben ontvangen en 

- na toepassing van de regeling die staat omschreven in lid 3.a. 

b. Garantie tegen onderverzekering 

Als de herbouwwaardemeter naar waarheid is ingevuld, doen wij 

bij schade geen beroep op onderverzekering. 

c. Hernieuwde vaststelling op ons verzoek 

De herbouwwaardemeter moet u op ons verzoek opnieuw invullen: 

1. na een schademelding; 

2. 10 jaar na een vorige opgave. 

d. Hernieuwde vaststelling bij aan- of verbouw 

U moet opnieuw een herbouwwaardemeter invullen na aan- of 

verbouw. 

U moet in de gevallen onder sub c en d de nieuwe herbouwwaardemeter 

binnen 2 maanden aan ons toesturen. Als u de herbouwwaarde-meter 

niet op tijd aan ons toestuurt, vervalt de garantie tegen onderverzekering. 

2. Eigen opgave 

Als het verzekerde bedrag niet is vastgesteld aan de hand van een 

herbouwwaardemeter gelden de volgende bepalingen. 

a. Verzekerd bedrag 

Het verzekerde bedrag is berekend aan de hand van uw laatst bij 

ons bekende eigen opgave en de indexverhoging die staat 

omschreven in lid 3.a. 

b. Opwaardering van het verzekerde bedrag 

Wij verhogen het verzekerde bedrag met maximaal 25% als blijkt dat 

het verzekerde bedrag dat onder a staat genoemd, na toepassing 

van de indexverhoging die staat omschreven in lid 3.a, op het 

moment dat de gebeurtenis plaatsvindt niet voldoende is om de 

verloren zaken volledig te vergoeden. 

c. Onderverzekering 

Als het opgewaardeerde bedrag lager is dan de herbouwwaarde, 

dan vergoeden wij de vastgestelde schade naar evenredigheid van 

het opgewaardeerde bedrag. 

3. Indexering 

a. Verzekerd bedrag 

Op de jaarlijkse premievervaldag passen wij het verzekerde bedrag 

aan met een percentage dat gebaseerd is op het laatste indexcijfer 

voor bouwkosten, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek. Het nieuwe bedrag geldt voor het verzekeringsjaar dat op 

de genoemde premievervaldag ingaat. De jaarlijkse aanpassing geldt 

niet voor de maximum verzekerde bedragen die wij in deze 

Bijzondere Voorwaarden aangeven. 

b. Premie 

De premie voor het nieuwe verzekeringsjaar berekenen wij aan de 

hand van het nieuwe verzekerde bedrag. Dat betekent ook dat wij de 

premie verhogen of verlagen met het percentage dat in sub a staat 

vermeld. 

Deze aanpassing van de premie geldt niet als een wijziging van de 

premie en/of de voorwaarden, zoals die staat omschreven in de 

Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 5  Omvang van de dekking 
1. Dekking voor het woonhuis bij normaal gebruik 

a. Bij normaal gebruik bieden wij dekking voor de schade aan of het 

verlies van het woonhuis. De schade of het verlies moet ontstaan zijn 

door een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien van buitenaf op 

het woonhuis inwerkt. Deze dekking geldt ook als de gebeurtenis 

een gevolg is van een eigen gebrek. 

b. Als de schade is ontstaan door het voor verzekerde onvoorzien 

stromen van water en stoom uit de binnen het woonhuis 

aangebrachte aan- of afvoer-leidingen en de sanitaire apparaten die 

hierop aangesloten zijn., bieden wij dekking voor: 

- de kosten van het opsporen van het defect aan de leidingen; 

- de kosten die in verband daarmee zijn gemaakt voor breek- en 

herstelwerkzaamheden aan muren, vloeren en andere 

onderdelen in en onder het woonhuis, met inbegrip van kelders 

en kruipruimtes; 

- het herstel van de leidingen en de daarop aangesloten 

toestellen. 

2. Dekking tijdens bouw, aanbouw of verbouw van het woonhuis 
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Tijdens bouw, aanbouw of verbouw van het woonhuis bieden wij dekking 

voor: 

a. de schade die door brand, ontploffing, blikseminslag/ inductie, 

storm, sneeuwdruk of luchtverkeer is ontstaan aan de 

bouwmaterialen die: 

- uw eigendom zijn, 

- voor de bouw benodigd zijn en 

- zich bevinden op het bouwterrein of in het woonhuis; 

b. de schade die is ontstaan door diefstal van zaken die: 

- zich in het woonhuis bevinden en 

- bestemd zijn om blijvend in het woonhuis geplaatst of 

geïnstalleerd te worden. 

Deze dekking geldt uitsluitend als: 

- er sporen van braak zijn aan het woonhuis, 

- het woonhuis afgesloten is en 

- de sleutels worden beheerd door de verzekerde. 

3. Dekking tijdens leegstand, buiten gebruik zijn en/of gekraakt zijn van 

het woonhuis 
Wanneer het woonhuis leegstaat, buiten gebruik is en/of gekraakt is, 

bieden wij dekking voor de materiële schade aan of het verlies van het 

woonhuis door: 

a. brand; 

b. ontploffing; 

c. blikseminslag; 

d. storm; 

e. luchtverkeer. 

4. Dekking voor glas in het woonhuis 

Wij bieden dekking voor: 

a. de kosten die bij breuk van glas moeten worden gemaakt voor de 

vervanging daarvan. 

Onder glas verstaan wij: 

- glas- en kunststofruiten in ramen en deuren; 

- zonwerend materiaal tussen dubbelwandige ruiten; 

- glas- en kunststofruiten in windschermen, balkon- en 

terreinafscheidingen; 

- zonnepanelen; 

- glaspanelen die dienen als gevelversiering. 

Tot een maximum van € 500,- per gebeurtenis is gedekt: 

- breuk van gebrandschilderd, versierd, geëtst en gebogen glas; 

- het na breuk opnieuw aanbrengen van beschilderingen en 

beletteringen; 

b. de kosten van een noodzakelijke voorziening in geval van breuk van 

de glas- en kunststofruiten; 

c. de schade aan de inboedel van de verzekerde als de schade is 

veroorzaakt door breuk van het glas. Wij vergoeden maximaal 

€ 750,- per gebeurtenis; 

d. de schade aan het woonhuis door het onvoorzien breken van de 

glas- en kunststofruiten of van vaste spiegels. 

 

Artikel 6  Dekking ongeacht het verzekerde bedrag 
Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een gedekte 

gebeurtenis de schade te vergoeden, bieden wij per gebeurtenis dekking: 

Zonder maximering voor: 

1. Bereddingskosten 

Deze kosten vergoeden wij alleen als de schade, die (wel) zou zijn 

ontstaan bij het niet nemen van de getroffen maatregelen, onder de 

dekking van deze verzekering valt. 

2. Funderingen 

Onder funderingen verstaan wij de delen van het woonhuis die zich onder 

de grond bevinden tot aan de laagst begaanbare vloer en met 

uitzondering van de leidingen. 

3. Salvagekosten 

Tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag per onderdeel voor: 

4. Huurinkomsten en servicekosten 

de derving van huurinkomsten en servicekosten zoals aangegeven in de 

huurovereenkomst, wanneer het woonhuis geheel of gedeeltelijk 

onbruikbaar is geworden. 

Wij vergoeden de huurinkomsten en servicekosten die de verzekerde 

heeft misgelopen over de tijd die normaal gesproken nodig is om 

de woning in de oude staat te herstellen, met een maximum van 

52 aaneengesloten weken. 

Wij brengen eventueel bespaarde kosten op de vergoeding in mindering. 

Als de verzekerde het woonhuis zelf bewoont, keren wij een zelfde bedrag 

uit als wanneer het woonhuis zou zijn verhuurd voor bewoning. 

Wanneer niet tot herstel of herbouw wordt overgegaan, doen wij een 

uitkering voor een periode van maximaal 12 weken. 

5. Noodvoorzieningen 

de kosten van noodvoorzieningen om de schade te beperken, als herstel 

van de schade niet direct mogelijk is. 

6. Opruimingskosten 

7. Saneringskosten 

8. Tuinaanleg 

de kosten van herstel van de tuin die bij het woonhuis hoort. Schade die 

is veroorzaakt door diefstal, relletjes, vandalisme, neerslag, storm, vorst, 

het omvallen van bomen of het afbreken van takken is uitgesloten van de 

dekking. 

 

Artikel 7  Aanvullende uitsluitingen 
Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden staan opgenomen 

gelden de volgende bepalingen. 

1. Woonhuis 

Wij verlenen geen dekking voor schade die is veroorzaakt door: 

a. aardbeving of vulkanische uitbarsting; 

b. confiscatie, nationalisatie, neming, vernieling of beschadiging door of 

op last van een overheidsinstantie; 

c. overstroming. Deze uitsluiting geldt niet voor schade die is ontstaan 

door brand en ontploffing ten gevolge van overstroming; 

d. grondwater; 

e. vochtdoorlating van muren; 

f. neerslag die is ontstaan tijdens de bouw, aanbouw of verbouw van 

het woonhuis; 

g. onvoldoende of slecht onderhoud van het woonhuis; 

h. vanaf een andere plaats door de lucht verplaatste verontreinigende 

en/of bederf veroorzakende stoffen of door zure regen; 

i. normaal gebruik. Hieronder vallen onder meer: 

- slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting of 

corrosie, behalve wanneer deze is veroorzaakt door 

waterschade of brand; 

- vlekken, krassen, schrammen, kleine deuken en andere 

oppervlaktebeschadigingen die de gebruiksmogelijkheid niet 

beïnvloeden; 

j. ongedierte, bacteriën, virussen of plantvorming; 

k. dieren, die door u of uw huisgenoten in het woonhuis worden 

gehouden of toegelaten. Deze uitsluiting geldt niet voor schade door 

brand; 

l. grondverzakking, grondverschuiving of instorting; 

m. ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, 

onderhoud en reparatie van het woonhuis; 

n. kortsluiting. De schade die als gevolg van de kortsluiting aan het 

woonhuis is ontstaan, valt wél onder de dekking als er sprake is van 

een gedekte gebeurtenis; 

2. Glas 

Naast de uitsluitingen die in lid 1 zijn opgenomen wij verlenen geen 

dekking voor breuk die: 

a. is veroorzaakt terwijl het woonhuis leeg stond; 

b. is ontstaan in de tijd dat het woonhuis in aanbouw of verbouw was; 

c. het gevolg is van eigen gebrek bij glas in lood, draadglas en 

kunststof ruiten. 

 

Artikel 8  Eigen risico 
Het volgende eigen risico is van toepassing: 

€ 100,- van iedere schade. 

Als er sprake is van géén of een afwijkend eigen risico, dan staat dat op het 

polisblad vermeld. 

Voor de glasdekking geldt geen eigen risico. 

 

Artikel 9  Vaststelling van de schade 

Vaststelling van de waarde van het woonhuis 
1. Het bedrag van de schade aan het woonhuis wordt bepaald door het 

verschil tussen de waarde van het woonhuis onmiddellijk vóór de 
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gebeurtenis en de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis. 

2. Wij houden als waarde aan: 

a. de herbouwwaarde 

als de verzekerde ons binnen 12 maanden na de schadedatum 

meedeelt dat hij tot herbouw of herstel op dezelfde plaats en met 

dezelfde bestemming overgaat. De herbouw of het herstel moet dan 

binnen 3 jaar na de schadedatum hebben plaats gevonden; 

b. de verkoopwaarde 

als niet of niet binnen de periode van 3 jaar die onder a staat 

genoemd, de herbouw of het herstel is voltooid. 

De schade wordt altijd vastgesteld op basis van verkoopwaarde 

wanneer al vóór de gebeurtenis: 

- de verzekerde het voornemen had het woonhuis af te breken; 

- het woonhuis bestemd was voor afbraak of onteigening; 

- het woonhuis door de gemeente onbewoonbaar of onbruikbaar 

was verklaard; 

- het woonhuis ter verkoop stond aangeboden en geheel of 

grotendeels leegstond of al langer dan 2 maanden buiten 

gebruik was; 

- het woonhuis geheel of gedeeltelijk was gekraakt. 

Als de herbouwwaarde lager is dan de verkoopwaarde wordt de 

schade vastgesteld op basis van de herbouwwaarde. 

 

Artikel 10  Vergoeding van de schade 
1. Vergoeding bij beschadiging of verlies van het woonhuis 

Wij vergoeden het bedrag dat voor de schade is vastgesteld, met 

inachtneming van artikel 4. 

2. Herstel in natura 

Als de schade lager is dan € 2.500,- mogen wij overgaan door ons uit te 

(laten) voeren herstel. 

3. Uitkering van het schadebedrag 

Wij kunnen na vaststelling van de schade op basis van de 

herbouwwaarde eerst een betaling doen van 50% van het op die basis 

berekende bedrag. Wij betalen het eventuele restant nadat het herstel of 

de herbouw is voltooid. De totale vergoeding van de schade bedraagt 

nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten. Als de schadevergoeding 

op basis van de verkoopwaarde lager is dan op basis van de herbouwwaarde, 

doen wij een betaling van 100% van het bedrag dat op basis van 

de verkoopwaarde is berekend. Dit bedrag wordt in één keer uitgekeerd. 

4. Vergoeding glasschade 

a. Vergoeding van het schadebedrag of vervanging van het glas 

Bij breuk van het verzekerde glas heeft de verzekerde de keuze om: 

1. dit zo spoedig door ons te laten vervangen door glas van ten 

minste dezelfde kwaliteit of 

2. de kostprijs van glas van dezelfde soort en kwaliteit in geld door 

ons te laten vergoeden. Wij vergoeden dan ook de kosten voor 

het inzetten van het glas in de sponningen. 

Overige herstelkosten vergoeden wij niet. 

b. Vrijheid van reparatie 

De verzekerde mag bij een gedekte schade zonder onze machtiging 

tot maximaal € 500,- de schade laten herstellen door een plaatselijke 

glashandel. Wij vergoeden na ontvangst van de gespecificeerde 

rekening de herstelkosten, zoals onder a.2 omschreven. 

c. Noodvoorzieningen 

Wij vergoeden in geval van breuk van de verzekerde glas- en 

kunststofruiten de kosten van een noodvoorziening, als omschreven 

in artikel 5.4.b. 

d. Inboedel 

Wij vergoeden de schade aan de inboedel, zoals omschreven in 

artikel 5.4.c. 

 

Artikel 11  Premievaststelling 
Wij bepalen de premie onder meer aan de hand van: 

1. de herbouwwaarde van het woonhuis; 

2. de bouwaard van het woonhuis; 

3. de regio waarin het woonhuis is gelegen. 

 

Artikel 12  Terugbetaling van premie 
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verminderen wij de premie als 

en voor zover dit billijk is. Wij betalen geen premie terug als er sprake is van 

opzet van de verzekerden om ons te misleiden. 

 

Artikel 13  Wijziging van het risico 
1. U moet ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, op 

de hoogte brengen van: 

a. wijziging in de bouwaard, de dakbedekking, het gebruik van het 

woonhuis of het gebruik van het gebouw waarin het woonhuis is 

gelegen; 

b. overige wijzigingen die een verzwaring van het risico betekenen, 

zoals: 

1. het buiten gebruik zijn van het woonhuis voor een aaneengesloten 

periode, als u verwacht dat die periode langer duurt 

dan 2 maanden; 

2. het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het woonhuis. 

2. Wij beslissen na ontvangst van uw mededeling over een wijziging of wij de 

verzekering al dan niet voortzetten en onder welke voorwaarden en/of 

tegen welke premie. Als wij een voorstel doen over de voortzetting van de 

verzekering, kunt u ons binnen 14 dagen na ontvangst van ons voorstel 

laten weten dat u de verzekering wilt beëindigen. De verzekering eindigt in 

dat geval 14 dagen na de datum waarop u ons voorstel hebt ontvangen. 

U kunt de verzekering alleen beëindigen als het voorstel een beperking 

van de voorwaarden en/of een verhoging van de premie inhoudt. 

3. Als u ons niet binnen 30 dagen op de hoogte hebt gebracht van een 

wijziging, zoals die in lid 1 staat omschreven, eindigt de dekking 30 dagen 

na de dag waarop de wijziging heeft plaats gevonden, behalve wanneer 

het gewijzigde risico op dezelfde voorwaarden verzekerd zou zijn 

gebleven. U blijft de premie, kosten en assurantiebelasting over het 

gehele lopende verzekeringsjaar verschuldigd. 

 

Artikel 14  Overgang van het belang 
1. Verkoop of eigendomsoverdracht 

Bij verkoop of eigendomsoverdracht van de op deze polis verzekerde 

zaken blijft de dekking nog 30 dagen van kracht ten behoeve van de 

nieuwe eigenaar. Daarna wordt de verzekering alleen voortgezet wanneer 

de nieuwe eigenaar met ons overeenkomt de verzekering op zijn naam 

voort te zetten. De verzekering eindigt onmiddellijk wanneer de nieuwe 

eigenaar voor het op deze polis verzekerde woonhuis zelf een verzekering 

heeft gesloten. 

2. Overlijden 

In geval van uw overlijden blijft de verzekering van kracht, behalve 

wanneer wij binnen 9 maanden na ontvangst van het bericht van 

overlijden hebben laten weten dat de verzekering wordt beëindigd. Wij 

hanteren daarbij een opzegtermijn van 30 dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09  

Rubriek Wonen 

Bijzondere Voorwaarden Instrumenten 

Model BVI 02-1 

 
ARTIKEL 1   Geldigheidsgebied  
De verzekering is van kracht voor vervoer en verblijf binnen Europa, de Azoren, 

de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de 

Middellandse Zee.  

 

ARTIKEL 2   Omvang van de dekking  
Summa vergoedt de schade door verlies of beschadiging van een verzekerd 

voorwerp onverschillig door welke oorzaak ontstaan, tenzij de schade op grond 

van de hierna in artikel 3 genoemde uitsluitingen niet voor vergoeding in 

aanmerking komt.  

 

ARTIKEL 3   Uitsluitingen  
Summa is niet tot schadevergoeding gehouden, indien de schade:  

 a. is te wijten aan opzet van de verzekeringnemer;  

 b. is voortgevloeid uit of mogelijk geworden door te verwijten 

onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor de 

verzekerde voorwerpen (zie toelichting aan het einde van deze 

polisvoorwaarden);  

 c. is veroorzaakt door atoomkernreacties, gewapend conflict, 

burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, dan 

wel is veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerd voorwerp in 

beslag is genomen of wordt gebezigd krachtens besluit van een 

Nederlandse of vreemde overheid;  

 d. is veroorzaakt door of verband houdt met reiniging of herstelling van 

een verzekerd voorwerp;  

 e. is ontstaan tijdens verhuur van de verzekerde voorwerpen;  

 f. een gevolg is van enige geleidelijk op een voorwerp werkende 

invloed, slijtage, enig gebrek, eigen bederf dan wel voortspruit uit de 

aard en de natuur van het verzekerde zelf. Brand- en 

ontploffingsschade uit enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de 

natuur van een verzekerd voorwerp zelf onmiddellijk voortspruitende 

is echter wel gedekt, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in 

artikel 249 Wetboek van Koophandel.  

 g. bestaat uit krassen en schrammen - anders dan aan een lens - of is 

ontstaan aan een trommelvel bij een slaginstrument, aan haren of 

snaren bij een snaarinstrument en aan een rietje bij een 

blaasinstrument, tenzij door dezelfde oorzaak behalve deze schade 

ook andere schade aan het voorwerp is ontstaan;  

 h. is ontstaan aan een door elektrische stroom gevoed verzekerd 

voorwerp als gevolg van overbelasting, te hoge spanning, 

kortsluiting, zelfverhitting, stroomlekken e.d., tenzij hierdoor brand 

ontstaat.  

 

Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekeringnemer/ verzekerde 

bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.  

 

ARTIKEL 4   Risicowijziging  
De verzekeringnemer is verplicht - op straffe van verval van rechten uit de 

verzekering - alle tussentijdse wijzigingen van omstandig-heden anders dan in 

het aanvraagformulier vermeld, welke in rede-lijkheid voor Summa van belang 

kunnen zijn voor de beoordeling van het verzekerde risico, zo spoedig mogelijk 

aan Summa mede te delen. Summa heeft het recht de premie en/of voorwaarden 

op grond van de risicowijziging te herzien dan wel de verzekering op te zeggen.  

 

ARTIKEL 5   Verplichtingen van de verzekeringnemer na een schadegeval  
5.1 Zodra de verzekeringnemer kennis draagt van een gebeurtenis, die voor 

Summa tot een verplichting tot uitkering kan leiden is hij verplicht:  

a.  zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan Summa te melden en een 

schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de 

oorzaak, toedracht en omvang van de schade over te leggen;  

 b. zo spoedig mogelijk alle gegevens aan Summa te verstrekken en 

stukken aan Summa door te zenden;  

 c. Summa zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de 

belangen van Summa zou kunnen benadelen;  

 d. ingeval van diefstal, verduistering en vermissing binnen 24 uur 

aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking 

komende personen.  

 De door de verzekeringnemer verstrekte en/of te verstrekken 

opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen mede dienen tot de 

vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering.  

5.2 De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekeringnemer één van 

deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van Summa 

heeft geschaad.  

5.3 In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een uitkering 3 jaar 

nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die voor Summa tot een 

verplichting tot uitkering kan leiden.  

5.4 De verzekeringnemer is gehouden tegen ontvangst van de schadevergoeding 

al zijn rechten op het gestolen, vermiste of verduisterde voorwerp over te 

dragen aan Summa.  

 

ARTIKEL 6   Regeling van schade  
6.1 De schade wordt vastgesteld, mede aan de hand van de door de 

verzekeringnemer verstrekte gegevens en inlichtingen, òf in onderling 

overleg, òf door twee deskun-digen, waarvan de verzekeringnemer en 

Summa er elk één kunnen aanwijzen. Voor het geval de taxaties verschillen, 

benoemen de twee deskundigen een derde, die een bin-dende uitspraak zal 

doen binnen de grenzen van hun taxaties. De kosten van de deskundigen 

zijn voor rekening van Summa. Het salaris en de kosten van de door de 

verzeke-ringnemer benoemde deskundige worden echter slechts vergoed 

voor zover zij het bedrag, dat aan de door Summa benoemde deskundige 

wordt vergoed, niet te boven gaan.  

6.2 Heeft Summa ten aanzien van een vordering van een verzeke-ringnemer uit 

een polis een definitief standpunt ingenomen, hetzij door (een aanbod van) 

betaling bij wijze van finale afdoening, hetzij door het afwijzen van de 

vordering, dan vervalt na 1 jaar, te rekenen vanaf de dag dat de 

verzeke-ringnemer of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder 

recht ten opzichte van Summa ter zake van het schadegeval waarop de 

vordering was gegrond, tenzij de verzekerde binnen die termijn het 

standpunt van Summa heeft aangevochten.  

6.3 Het verzekerde zal niet aan Summa mogen worden geabandonneerd.  

 

ARTIKEL 7   Vergoeding van schade  
7.1 Ingeval van schade wordt vergoed:  

 a. bij verlies: de huidige catalogusprijs van een soortgelijk voorwerp als 

het verloren gegane, verminderd met de onder c vermelde 

afschrijvingspercentages;  

 b. bij beschadiging: de reparatiekosten tot maximaal het bedrag, dat bij 

verlies zou zijn betaald;  

c. afschrijvingspercentages: 

 bij een ouderdom van 0 – 2 jaar –nihil 

 bij een ouderdom van 2 – 3 jaar -10% 

 bij een ouderdom van 3 – 4 jaar -20% 

 bij een ouderdom van 4 – 5 jaar -30% 

 bij een ouderdom van 5 – 6 jaar -40% 

 bij een ouderdom van 6 jaar of meer -50% 

7.2 De waarde van eventuele restanten komt te allen tijde in mindering van het 

schadebedrag, evenals vergoedingen waarop de verzekeringnemer uit andere 

hoofde recht heeft (bijvoorbeeld garantie).  

7.3 Indien ingeval van schade blijkt, dat het in de specificatie opgenomen 

verzekerde bedrag lager is dan de huidige catalogusprijs, verminderd met de 

onder c vermelde afschrijvingspercentages is Summa slechts gehouden een 

evenredig deel van de schade te vergoeden.  

7.4 Summa heeft het recht vergoeding van reparatiekosten op te schorten zolang 

de schade niet deugdelijk is gerepareerd. Tevens dient Summa in de 

gelegenheid gesteld te worden de reparatie te controleren.  

 

ARTIKEL 8   Premiebetaling en terugbetaling van premie  
8.1 Premiebetaling De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de 

assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de 30e dag nadat deze 

verschuldigd worden. Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet 

tijdig betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien 

van nadien plaatsvindende gebeurtenissen. Een nadere ingebrekestelling 

door Summa is daardoor niet vereist. De verzekeringnemer dient het 
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verschuldigde alsnog te betalen. De dekking gaat weer in op de dag na die 

waarop het verschuldigde door Summa is ontvangen.  

8.2 Terugbetaling van premie  

 a. Bij tussentijdse verlaging van de premie ontvangt de 

verzekeringnemer het verschil tussen de betaalde en de verschuldigde 

premie en assurantiebelasting terug over de periode, die een aanvang 

neemt op de ingangsdatum van de verlaging en eindigt op de 

eerstvolgende premievervaldatum. Op het terug te ontvangen bedrag 

worden de poliskosten in mindering gebracht.  

 b. Bij beëindiging van de verzekering - anders dan wegens kwade trouw 

van de verzekeringnemer - betaalt Summa de premie en 

assurantiebelasting over de termijn waarin de verzekering niet meer 

van kracht is, terug. Op dit restitutiebedrag worden de 

royementskosten in mindering gebracht.  

 

ARTIKEL 9  Wijziging van premie en/of voorwaarden  
Summa heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen 

verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot zo'n groep, dan 

is Summa gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering 

overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door Summa te 

bepalen datum. De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld 

en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen 30 dagen na de 

kennisgeving schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit geval eindigt de 

verzekering per de in de kennisgeving door Summa genoemde datum. De 

verzekeringnemer kan echter een wijziging als in dit artikel genoemd alleen 

weigeren, indien er sprake is van een premieverhoging en/of vermindering van 

de dekking.  

 

 

ARTIKEL 10  Duur en einde van de verzekering  
10.1De verzekering loopt tot de op het polisblad achter "Contractsduur" 

genoemde contractsvervaldatum en wordt telkens stilzwijgend verlengd met 

de eveneens daar genoemde termijn.  

10.2 De verzekering eindigt:  

 a. op de contractsvervaldatum indien de verzekeringnemer uiterlijk 3 

maanden vóór deze datum per aan Summa gericht schrijven de 

verzekering heeft opgezegd;  

 b. op de premievervaldatum indien Summa uiterlijk 3 maanden vóór 

deze datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd;  

 c. door schriftelijke opzegging door Summa:  

- binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor Summa tot een 

verplichting tot uitkering kan leiden, Summa ter kennis is 

gekomen;  

- binnen 30 dagen nadat Summa een uitkering krachtens deze 

verzekering heeft gedaan, dan wel heeft afgewezen;  

- indien de verzekeringnemer langer dan 3 maanden in gebreke is 

premie, kosten en assurantiebelasting te betalen;  

- indien de verzekeringnemer naar aanleiding van een gebeurtenis 

met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.  

De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de opzeggingsbrief 

genoemde datum. Summa zal in deze gevallen een opzeggingstermijn van 

tenminste 14 dagen in acht nemen.  

 d. indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van premie en/of 

voorwaarden te accepteren, die Summa op grond van artikel 9 kan 

verlangen, en wel per de in de kennisgeving door Summa genoemde 

datum;  

 e. zodra de verzekeringnemer ophoudt zijn woonplaats in Nederland te 

hebben;  

 f. zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te 

hebben bij de verzekerde voorwerpen en tevens de feitelijke macht 

erover verliezen;  

 g. bij totaal verlies van de verzekerde voorwerpen.  

 

TOELICHTING  

Op grond van artikel 3.b is uitgesloten schade door verwijtbare onvoldoende 

onderhoud en zorg. Hiervan zal bij diefstal vrijwel steeds sprake zijn als de 

verzekerde voorwerpen zonder direct toezicht, bijvoorbeeld aan het strand, op 

een terras of in een verenigingsgebouw, worden achtergelaten. Indien de 

verzekerde voorwerpen onbeheerd worden achtergelaten in een vervoermiddel, 

dienen deze (voorzover deze niet vast zijn ingebouwd) opgeborgen te worden in 

de kofferruimte. De verzekerde voorwerpen dienen 's nachts (tussen 20.00 uur en 

08.00 uur) nimmer in een auto achter te blijven, tenzij het vervoermiddel in een 

afgesloten ruimte wordt achtergelaten.  

 

 

DEFINITIES EN BEGRIPPEN  

Abandonnement: eigendomsoverdracht van de beschadigde voorwerpen aan 

Summa tegen volledige vergoeding. 
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Rubriek Wonen 

Bijzondere Voorwaarden Antiek, kunst en sieraden 

Model BVI 02-1 
 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Verzekerde voorwerpen de op het polisblad omschreven categorieën. 

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 op het polisblad vermelde verzekerd bedrag wordt, indien zij niet 

gebaseerd is op een bij de polis behorend en door Summa gewaarmerkt 

rapport, geacht te zijn opgegeven door de verzekeringnemer. 

 

Artikel 3   Risicobekendheid, wijziging van belendingen 
Summa acht zich bekend met ligging, bouwaard, dakbedekking, gebruik en 

belendingen van de omschreven 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. 

Omvang van de dekking 
De omvang van de dekking is afhankelijk van de aard van de verzekerde 

voorwerpen en de plaats waar deze zich bevinden. Hieronder  worden de 

verzekerde gebeurtenissen in die verschillende situaties besproken. Voor de 

omschrijving van een aantal begrippen wordt verwezen naar de “Nadere om-

schrijvingen”, in het vervolg aangeduid met *. 

Artikel 4   Antiquiteiten; Kunst- en andere voorwerpen 
4.1 In de op het polisblad omschreven woning en in  bankkluizen in Nederland: 

a. diefstal, verduistering, afpersing en gewelddadige beroving *; 

b.  beschadiging veroorzaakt door een plotselinge, onzekere gebeurtenis 

van buitenaf.  

 

Bij tijdelijk verblijf elders binnen Europa, voor een aaneengesloten periode van 

ten hoogste drie maanden, biedt de verzekering dekking tegen dezelfde 

gebeurtenissen als onder 4.1 vermeld, tenzij in de tekst hierna daarvan 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

4.2  

a. In permanent bewoonde woningen verzekerd is de schade veroorzaakt 

door dezelfde gebeurtenissen als genoemd in artikel 4.1.Van 

permanente bewoning is sprake indien in deregel iemand bij dag en 

nacht op geoorloofde wijze in de woning aanwezig is. 

b. In gebouwen waarin een beurs, veiling of tentoonstelling wordt 

gehouden dan wel de winkel, het atelier of het magazijn van de 

winkelier, restaurateur of handelaar is gevestigd: verzekerd is de schade 

veroorzaakt door dezelfde gebeurtenissen als genoemd in artikel 4.1, 

met dien verstande dat diefstal en beschadiging door vandalisme * 

alleen verzekerd zijn na inbraak *. Dekking wordt geboden tot het 

verzekerd bedrag maar met een maximum van € 25.000,- per 

schadegebeurtenis. De verzekerde voorwerpen zijn op deze plaatsen 

verzekerd voor zover zij niet op een andere verzekering verzekerd zijn. 

c. Tijdens vervoer: tegen schade veroorzaakt door brand *, blikseminslag, 

ontploffing *, luchtverkeer *, gewelddadige beroving en afpersing of 

poging daartoe, door een ongeval aan het vervoermiddel overkomen of 

een ongeval bij het in en uitladen. 

4.3 In andere dan de onder artikel 4.2 a. en 4.2 b. genoemde gebouwen in 

Nederland en buiten gebouwen in Nederland: Verzekerd is schade 

veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag, gewelddadige beroving 

en afpersing. 

 

Artikel 5   Sieraden; Horloges; Bont 
5.1 In de woning: 

a. verlies, vermissing, diefstal, gewelddadige beroving en afpersing; 

b. beschadiging veroorzaakt door een plotselinge, onzekere gebeurtenis 
van buitenaf. 

5.2 In de gehele wereld: 

verzekerd is de schade veroorzaakt door dezelfde gebeurte-nissen als genoemd 

in artikel 5.1. Dekking wordt geboden tot het verzekerd bedrag maar met een 

maximum van € 25.000,-- per schadegebeurtenis. 

Artikel 6   Kosten 
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed: 

a expertisekosten *, Summa betaalt aan de door de verzekerde benoemde 

expert ten hoogste het bedrag dat zij aan de door haar benoemde expert 

vergoedt; 

b. bereddingskosten *; 

c. salvagekosten *.Boven het verzekerd bedrag, tot maximaal 10% daarvan, 

worden vergoed: 

d. kosten van vervoer en opslag van geredde verzekerde voorwerpen die de 

verzekerde moet maken, doordat zijn woning als gevolg van een gedekte 

gebeurtenis onbewoonbaar is geworden;  

e. opruimingskosten *. 

 

Artikel 7   Uitsluitingen 
7.1 Niet verzekerd is schade veroorzaakt door: 

a.  aardbeving of vulkanische uitbarsting *; 

b. atoomkernreactie *; 

c. molest *; 

d. overstroming *; 

e. ontsnapte, uitgestoten of geloosde chemische,bacteriologische of andere 

milieuverontreinigende stoffen. 

7.2 Voorts is uitgesloten schade veroorzaakt door: 

f. gebrekkige of ondeskundige reiniging, behandeling, bewerking of reparatie; 

g. eigen gebrek, eigen bederf, normaal gebruik of slijtage van de verzekerde 

voorwerpen; 

h. klimatologische of temperatuursinvloeden, mot, houtworm of ander 

ongedierte, of enig andere geleidelijk  werkende invloed; 

i. krassen, barsten, schrammen, deuken, putten, scheuren, tenzij deze 

beschadigingen gelijktijdig met een andere, gedekte schade zijn ontstaan; 

j. opzet, grove schuld dan wel grove nalatigheid van de verzekerde. 

7.3 Bovendien is uitgesloten, indien of voor zover de verzekering betrekking 

heeft op: 

• muziekinstrumenten: schade aan snaren, haren, rietjes, 

trommelvelgen en balgen, 

• uurwerken: schade aan veren, tenzij deze schade gelijktijdig met 

een andere gedekte schade is ontstaan. 

 

Artikel 8   Vaststelling van de schade 
8.1 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 Summa en 

verzekerde, of door een of meer experts. In het laatstgenoemde geval zal 

Summa 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. 

8.2 De schade is het verschil tussen de waarde van de verzekerde voorwerpen 

onmiddellijk voor en onmiddellijk na een door de verzekering gedekte 

gebeurtenis. Indien bij de verzekering een door Summa gewaarmerkt 

rapport van een deskundige behoort, zal dit bij de vaststelling van de schade 

als leidraad dienen. 

8.3 Indien herstel mogelijk is en de herstelkosten, eventueel verhoogd met een 

bedrag voor door de schade veroorzaakte en door reparatie niet opgeheven 

waardevermindering, lager zijn dan het verschil tussen de waarde voor en na 

de gebeurtenis, worden de herstelkosten vergoed. 

8.4 Bij schade aan stellen vergoedt Summa naar keuze van de verzekerde: 

• hetzij de, overeenkomstig het onder 8.2 of 8.3 bepaalde, 

vastgestelde waarde of herstelkosten van het verloren gegane of 

beschadigde stuk, dit zonder rekening te houden met de 

waardevermindering van het stel; 

• hetzij de op dezelfde wijze vastgestelde totale waarde van het stel 

tegen overdracht door de verzekerde van de niet verloren gegane 

stukken. Onder stellen wordt verstaan twee of meer bij elkaar 

horende voorwerpen welke in één bedrag verzekerd zijn en 
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waarvan de waarde der onderdelen niet afzonderlijk is vastgesteld 

blijkens een deskundigenrapport of een aankoopnota, doch slechts 

door schatting kan worden bepaald. 

 

Artikel 9  Vergoeding van de schade 
9.1 De schadevergoeding is, mits het verzekerd bedrag niet lager is dan de 

waarde van de verzekerde voorwerpen onmiddellijk voor de gebeurtenis, 

gelijk aan het bedrag dat voor schade en kosten is vastgesteld, dit met 

inachtneming van de in de artikelen 4.2 b., 5.2 en 6 genoemde maxima. 

9.2 Indien blijkt dat de waarde van de verzekerde voorwerpen binnen een 

categorie onmiddellijk voor de gebeurtenis hoger is dan het verzekerd 

bedrag, wordt het verzekerd bedrag van deze categorie geacht onmiddellijk 

voor de gebeurtenis met 25% te zijn verhoogd. Voorwaarde is dat ten 

genoege van Summa is aangetoond dat het verzekerd bedrag bij het aangaan 

of bij de laatste wijziging van de verzekering voldoende was. Als ook dan 

nog het verzekerd bedrag lager is dan de waarde van de verzekerde 

voorwerpen, vergoedt Summa van de vastgestelde schaden een evenredig 

deel met inachtneming van de in de artikelen 4.2 b., 5.2 en 6 genoemde 

maxima. De kosten van expertise, beredding en salvage zullen door Summa 

in dat geval echter volledig worden vergoed. 

9.3 Indien de verzekerde voorwerpen nog op andere polissen tegen dezelfde 

gebeurtenis blijken te zijn verzekerd en het gezamenlijke verzekerd bedrag 

de waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis overtreft, wordt ter bepaling 

van de vergoeding op deze verzekering het hierop verzekerde bedrag 

(zonder de onder 9.2 genoemde verhoging met 25%) naar evenredigheid 

verminderd. 

 

Artikel 10   Verhuizing, wijziging van het risico 
10.1 De verzekeringnemer is verplicht, zo spoedig mogelijk kennis te geven 

aan Summa, wanneer: 

a. de verzekerde voorwerpen blijvend naar een ander adres in 

Nederland worden overgebracht; 

b. de woning langer dan drie maanden onbewoond wordt gelaten; 

c. de bouwaard, dakbedekking of het gebruik van de woning waarin de 

verzekerde voorwerpen zich bevinden wijzigt. Summa beoordeelt of de 

premie en voorwaarden van de verzekering ongewijzigd kunnen blijven dan 

wel moeten worden gewijzigd; in het laatste geval zullen Summa en de 

verzekeringnemer over voortzetting, premie en voorwaarden van de 

verzekering nader overeenkomen. 

10.2 Verzuimt de verzekeringnemer om Summa tijdig in te lichten over een 

risicowijziging als onder 10.1 genoemd, dan eindigt de dekking drie 

maanden na de datum van risicowijziging. De verzekeringnemer blijft echter 

verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting tot de eerstkomende 

premievervaldatum te voldoen. 

 

Artikel 11   Overgang van het belang 
11.1  Bij verkoop of eigendomsoverdracht van de verzekerde voorwerpen 

blijft de dekking nog één maand van kracht, daarna alleen als de nieuwe 

eigenaar met Summa overeenkomt de verzekering op zijn naam voort te 

zetten. De verzekering vervalt onmiddellijk indien de nieuwe eigenaar de 

verzekerde voorwerpen elders verzekert. 

11.2  Bij overlijden van de verzekeringnemer blijft de verzekering van 

kracht, tenzij Summa binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht van 

overlijden heeft meegedeeld de verzekering te beëindigen met een termijn 

van ten minste 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. 

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 radio-

actieve nucliden, die zich buiten de kerninstallatie bevinden en gebruiktworden 

of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, 

landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien 

verstande dat een vergunning voorvervaardiging, 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 ansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder 

“kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet. 

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 het op het polisblad omschreven gebouw 

als door een naburige brand die is  ontstaan door onverschillig welke oorzaak 

(behalve door de oorzaken genoemd in artikel 6), 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 schade die het gevolg 

is van door de bevoegde autoriteiten genomen maatregelen om de voortgang van 

de brand te stuiten. 

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 geld en/of 

goederen. Hieronder wordt niet verstaan zakkenrollerij. 

Inbraak 
Onder inbraak 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. 

Luchtverkeer 
Onder schade door luchtverkeer wordt verstaan schade aan de verzekerde zaken 

tengevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of 

vallend lucht- of ruimte-vaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan 

losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffings-middel 

of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier 

genoemd voorwerp. 

Molest 
1. Onder schade door molest wordt verstaan schade veroorzaakt door of 

ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse 

onlusten, oproer en muiterij. 

2. Summa 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 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 
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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 véén 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. 

Opruimingskosten 
De niet reeds in de schadetaxatie opgenomen kosten van het wegruimen van de 

verzekerde zaken, voor zover dit opruimen het noodzakelijk gevolg is van een 

gedekte gebeurtenis. 

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 

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

is ingeschakeld. 

Vandalisme 
Zinloze en gewelddadige handeling(en) gericht op de vernieling van goederen. 

Vulkanische uitbarsting 
Zie Aardbeving.  
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Rubriek Wonen 

Bijzondere Voorwaarden Verzamelingen 

Model BPV 02-1 
 

Artikel 1  Begripsomschrijving 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Verzameling 
de op het polisblad omschreven verzameling. 

 

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 op het polisblad vermelde verzekerd bedrag wordt, indien zij niet 

gebaseerd is op een bij de polis behorend en door Summa gewaarmerkt 

rapport, geacht te zijn opgegeven door de verzekeringnemer. 

 

Artikel 3   Risico-bekendheid 
Summa 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  Omvang van de dekking 

De dekking voor schade aan de verzameling is afhankelijk van de plaats 

waar deze zich bevindt. Hieronder worden de gedekte gebeurtenissen op de 

verschillende plaatsen besproken. Voor de omschrijving van een aantal 

begrippen wordt verwezen naar de "Nadere omschrijvingen", in het 

vervolg aangeduid met *. 
4.1 In het op het polisblad omschreven gebouw en in bankkluizen in 

Nederland 
a. Diefstal, verduistering, afpersing en gewelddadige beroving *. 

b. Beschadiging veroorzaakt door een plotselinge, onzekere gebeurtenis 

van buitenaf. 

4.2 Bij tijdelijk verblijf buiten het op het polisblad omschreven gebouw  

Bij tijdelijk verblijf elders van de verzameling, dat wil  zeggen voor een 

aaneengesloten periode van ten hoogste drie maanden, biedt de verzekering 

op de hieronder beschreven plaatsen dekking tegen dezelfde 

gebeurtenissen als onder 4.1 vermeld, tenzij in de tekst hierna daarvan 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. De verzameling is op deze plaatsen 

verzekerd voorzover zij niet op een andere polis verzekerd is. Dekking 

wordt geboden tot het verzekerde bedrag maar met een maximum van € 

25.000,-- per schade-gebeurtenis. 

a. In permanent bewoonde woningen in Europa: verzekerd is de schade 

veroorzaakt door dezelfde gebeurtenissen als genoemd in artikel 4.1. 

Van permanente bewoning is sprake indien in de regel iemand bij dag 

en nacht op geoorloofde wijze in de woning aanwezig is. 

b. In gebouwen binnen Europa waarin een beurs, veiling of 

tentoonstelling wordt gehouden dan wel de winkel, het atelier of het 

magazijn van de winkelier, restaurateur of handelaar is gevestigd: 

verzekerd is de schade veroorzaakt door dezelfde gebeurtenissen als 

genoemd in artikel 4.1, met dien verstande dat diefstal en 

beschadiging door vandalisme *, alleen verzekerd is na inbraak *; 

indien de verzekerde zaken zich tijdens een tentoonstelling in een 

vitrine bevinden, is diefstal tijdens de officiële openingstijden 

verzekerd na braak aan de deugdelijk afgesloten vitrinekast. 

c. Tijdens vervoer: 

de verzameling is verzekerd tegen schade veroorzaakt door brand *; 

blikseminslag *; ontploffing *; luchtverkeer *; gewelddadige 

beroving en afpersing *; of poging daartoe, en door een ongeval aan 

het vervoermiddel overkomen. 

 

Artikel 5   Kosten 
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed: 

a. bereddingskosten *; 

b. expertisekosten *; 

c. salvagekosten *. 

 

Artikel 6   Uitsluitingen 
6.1 Niet verzekerd is schade veroorzaakt door: 

a. aardbeving of vulkanische uitbarsting *; 

b. atoomkernreactie *; 

c. molest *; 

d. overstroming *; 

e. ontsnapte, uitgestoten of geloosde chemische, bacteriologische of 

andere milieuverontreinigende stoffen. 

6.2 Voorts is uitgesloten schade veroorzaakt door: 

f. gebrekkige of ondeskundige reiniging, behandeling, bewerking of 

reparatie; 

g. eigen gebrek, eigen bederf, normaal gebruik of slijtage van de 

verzekerde zaken; 

h. klimatologische of temperatuursinvloeden, mot, houtworm of ander 

ongedierte, of enige andere geleidelijk werkende  invloed; 

i. krassen, barsten, schrammen, deuken, putten, scheuren, tenzij deze 

beschadigingen gelijktijdig met een andere, gedekte schade zijn 

ontstaan; 

j. opzet, grove schuld dan wel grove nalatigheid van de verzekerde; 

k. verlies, vermissing. 

 

Artikel 7  Vaststelling van de schade 
7.1  De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten worden, 

mede aan de hand van de door de verzekerde verstrekte gegevens en 

inlichtingen, vastgesteld: 

a. of in onderling overleg tussen Summa en verzekerde, 

b. of door één of meer experts. 

In het laatstgenoemde geval zal Summa 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. 

7.2 De schade is het verschil tussen de vervangingswaarde van de verzameling 

onmiddellijk voor en onmiddellijk na een verzekerde gebeurtenis. Indien 

bij de polis een door Summa gewaarmerkt rapport van een deskundige 

behoort, zal dit bij  de vaststelling van de schade als leidraad dienen. 

7.3 Indien herstel 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 8   Vergoeding van de schade 
8.1 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 enkosten is vastgesteld, dit met 

inachtneming van het in artikel 4.2 genoemde maximum. 

8.2 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 Summa van de vastgestelde schaden een evenredig deel 

met inachtneming van het toepasselijke maximum. De kosten van 

expertise, beredding en salvage zullen door Summa in dat geval echter 

volledig worden vergoed. 

8.3 Indien de verzameling nog op andere polissen tegen dezelfde gebeurtenis 

blijkt te zijn verzekerd en het gezamelijke verzekerd bedrag de waarde van 

de verzameling onmiddellijk voor de gebeurtenis overtreft, wordt ter 

bepaling van de vergoeding op deze polis het hierop verzekerde bedrag 

(zonder de onder 8.2 genoemde verhoging met maximaal 25%) naar 

evenredigheid verminderd. Dit artikel laat de bepalingen van artikel 4.2 

onverlet. 

8.4 De verzekerde kan een beschadigde verzameling of onderdelen daarvan 

met een restwaarde niet aan Summa overdragen tegen vergoeding van de 

waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis. 

 

Artikel 9   Verhuizing, wijziging van het risico 
9.1 De verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk kennis te geven aan 

Summa, wanneer: 

a. de verzameling blijvend naar een ander adres in Nederland wordt 

overgebracht; 

b. de bouwaard, dakbedekking of het gebruik van het gebouw waarin de 

verzameling zich bevindt wijzigt. Summa beoordeelt of de premie en 

voorwaarden van de verzekering ongewijzigd kunnen blijven dan wel 
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moeten worden gewijzigd; in het laatste geval zullen Summa en de 

verzekeringnemer over voortzetting, premie en voorwaarden van de 

verzekering nader overeenkomen. 

9.2 Verzuimt de verzekeringnemer om Summa tijdig in te lichten over een 

risicowijziging als onder 9.1 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 premievervaldatum te voldoen. 

 

Artikel 10   Overgang van het belang 
10.1 Bij verkoop of eigendomsoverdracht vervalt de verzekering direct, tenzij 

de nieuwe eigenaar met Summa overeenkomt de verzekering op zijn naam 

voort te zetten. 

10.2 Bij overlijden van de verzekeringnemer blijft de verzekering van kracht, 

tenzij Summa 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. 

 

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 nucliden, die zich buiten de kerninstallatie bevinden en gebruikt 

worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, 

landbouw-kundige, 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. 

 

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: 

- engen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 

- doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 

- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

Gedekt is schade zowel door brand in het op het polisblad omschreven gebouw 

als door een naburige brand die is ontstaan door onverschillig welke oorzaak 

(behalve door de oorzaken genoemd in artikel 6), 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 schade die het gevolg 

is van door de bevoegde autoriteiten genomen maatregelen om de voortgang van 

de brand te stuiten. 

 

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 geld en/of 

goederen. Hieronder wordt niet verstaan zakkenrollerij. 

 

Inbraak 
Onder inbraak wordt verstaan het met geweld, d.w.z. door het verbreken van 

afsluitingen, zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot het (gedeelte van het) 

gebouw, waarin zich de op deze polis verzekerde zaken bevinden. 

 

Luchtverkeer 
Onder schade door luchtverkeer wordt verstaan schade aan de verzekerde zaken 

tengevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of 

vallend lucht- of  ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan 

losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel 

of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier 

genoemd voorwerp. 

 

Molest 
1. Onder schade door molest wordt verstaan schade veroorzaakt door of 

ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse 

onlusten, oproer en muiterij. 

2. Summa 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 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 

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

is ingeschakeld. 


