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Inleiding  
 

De Groep AXA Art ontstond te Parijs in 1961, onder de naam Nordstern. Met 

meer dan 50 jaar ervaring, een internationaal gespecialiseerd netwerk en een 

doelgerichte kennis van de kunstwereld, wordt AXA Art algemeen erkend als 

leider in de kunstverzekering. 

Haar team van kunsthistorici over heel de wereld geeft raad en adviezen aan 

iedereen voor wie kunst een passie is.  

 

AXA Art maakt deel uit van de Groep AXA, wereldleider op het gebied van de 

financiële bescherming van goederen en personen.  

Het verzekeren van kunst en collectiestukken vraagt een bijzondere aandacht.  

Deze ArtPlus® polis werd niet alleen ontwikkeld om uw kunstwerken, 

verzamelingen en kostbaarheden (waardevolle voorwerpen) maar ook uw 

woning en inboedel op de meest uitgebreide manier te verzekeren. 

Wij willen u vriendelijk verzoeken om uw polis en de bijbehorende voorwaarden 

aandachtig te lezen. Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met 

uw tussenpersoon. 

  

AXA Art Versicherung AG 
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1. Wet bescherming 
persoonsgegevens 

Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens 
en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door AXA 
Art Versicherung AG als verantwoordelijke in de zin van artikel 1, 
letter d, van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verwerkt 
ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van 
verzekeringsovereenkomsten en het beheren van daaruit 
voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en 
bestrijding van fraude en het uitvoeren van wervende activiteiten.  
 
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode 
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van 
toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van 
partijen bij de gegevensverwerking weergegeven.  
 
De volledige tekst kunt U opvragen bij het informatiecentrum van 
het Verbond van Verzekeraars. www.verzekeraars.nl 
 

2. Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlandse recht van toepassing. 
 

3. Klachten behandeling  Klachten en geschillen die betrekking hebben op de 
bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze 
verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de 
klachtenbehandelaar van de verzekeraar, AXA Art 
Versicherung AG, postbus 3269, 4800 DG Breda. 

 Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor u niet 
bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 
2509 AG DEN HAAG 

 Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze 
klachtenbehandelingsmogelijkheden of u vindt de behandeling 
of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil 
voorleggen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te 
Rotterdam.  

 

 

 

 

 

http://www.verzekeraars.nl/
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  Begripsomschrijvingen 
 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
  
Algemene 
voorwaarden 

De onderhavige voorwaarden, die voor alle risico’s in de polis van toepassing 
zijn. 
 

Atoomkernreactie 
 

Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, 
kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. 
 

Bereddingskosten 
 
 

De bij, voor of na het ontstaan van een door deze polis gedekte gebeurtenis 
door verzekerde gemaakte kosten, ter voorkoming of vermindering van schade 
in geval van een onmiddellijk dreigend gevaar. 
 

Braak 
 
 

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

Brand 
 
 

Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten 
een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.  
Onder brand wordt eveneens verstaan: schroeien, zengen, smelten, verkolen 
en broeien. Daarom is onder andere geen brand (zonder dat deze opsomming 
beperkend is) : het doorbranden van elektrische apparaten en motoren, 
alsmede oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 
 

Eigendomsrecht Het volledigste, hoogste recht van gebruik en beschikking. 
 

Gebeurtenis 
 

Deze verzekeringsovereenkomst beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk 
anders zijn overeengekomen – aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in 
artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door een derde geleden schade op 
vergoeding waarvan jegens een verzekerde aanspraak wordt gemaakt het 
gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten 
van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de derde was 
ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.  
 

Geld en 
geldswaardig 
papier 
 
 

Onder geld wordt verstaan gemunt geld en bankbiljetten, zowel in Euro’s als in 
overige valuta, dienende tot wettig betaalmiddel. 
Onder geldswaardig papier wordt verstaan papier dat een waarde in geld of 
een zekere geldsom vertegenwoordigt, zoals cheques, betaalpassen, 
creditcards, chipkaarten, telefoonkaarten, effecten en wissels. Niet inbegrepen 
zijn: strippenkaarten, postzegels, abonnementen en toegangsbewijzen. 
 

Inboedel 
 
 

Alle roerende zaken in eigendom van verzekerde aanwezig in de woning of 
elders en behorende tot de particuliere huishouding met inbegrip van (brom- en 
snor)fietsen, surfplanken, opblaasbare boten, kleine huisdieren, alsmede 
gereedschappen en kleding voor de uitoefening van een beroep in loondienst 
en gehuurde roerende zaken. Deze gehuurde zaken worden slechts tot de 
inboedel gerekend voor zover verzekerde voor verlies of beschadiging daarvan 
tegenover de verhuurder aansprakelijk is. 
 

Juwelen Als sieraad dienende voorwerpen van edelmetaal of die één of meer 
edelstenen bevatten of één of meer natuur- of kweekparels, daarin begrepen 
de pols-en zakhorloges. 
 

Kostbaarheden Kostbare voorwerpen zoals, pelsen, edele metalen, edelstenen, halfedelstenen 
en parels die niet ingezet zijn, voor privé gebruik. 
 

  



 

7 

Molest 
 
 

Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en 
muiterij. Deze zes vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen 
een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 
november 1981 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 
’s Gravenhage. 
 

Nieuwwaarde Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort 
en kwaliteit. 
 

Kwaadwillige 
besmetting 

Het - buiten het kader van de in artikel 3.38 Wet Financieel Toezicht (Wft) 
genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of 
stoffen die als gevolg van  hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of 
chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de 
dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of 
schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische 
belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden 
– al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met 
het oogmerk om bepaalde politieke en /of religieuze en /of ideologische doelen 
te verwezenlijken.   
 

Ongedierte Alle dieren die mensen op de een of andere wijze schade en/of last bezorgen, 
dan wel schadelijk zijn voor de gezondheid van mens, dier of gewas (onder 
andere insecten en wilde knaagdieren als ratten en muizen). 
 

Ontploffing 
 

Onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting 
van gassen of dampen, met inachtneming van het volgende. Als de ontploffing 
ontstaan is: 
a. binnen een – al dan niet gesloten – vat dan moet: 
1. een opening in de wand van het vat ontstaan zijn door de druk van de zich 
daarin bevindende gassen of dampen en 
2. door de opening moet de druk binnen en buiten het vat plotseling aan elkaar 
gelijk geworden zijn. 
Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk of die al dan niet voor 
de ontploffing aanwezig waren, is niet relevant. 
b. buiten een vat, dan moet die krachtuiting het onmiddellijke gevolg zijn van 
eens scheikundige reactie. 
 
Onder ontploffing wordt niet verstaan: implosie. 
 

Opruimingskosten 
 
 
 
 
 

De niet al in de schadevaststelling begrepen kosten van afbraak, wegruimen 
afvoeren en/of vernietigen van de verzekerde voorwerpen, voor zover dit het 
noodzakelijke gevolg is van een door deze polis gedekt evenement. Het bedrag 
van de opruimingskosten wordt vastgesteld door dezelfde expert(s) die het 
bedrag van de overige schaden, waartegen op de polis dekking is verleend, 
vaststel(t)(len); 
 

Overstroming Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, 
onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze 
verzekering gedekt evenement.  
 

Polis 
 

De verzekering waarin één of meerdere belangen/objecten zijn verzekerd. 
 

Polisblad 
 
 

Het door verzekeraar afgegeven polisblad en/of alle door verzekeraar 
afgegeven polisaanhangsels. 
 

Sieraden Zaken waarmee men zich tooit, die op het lichaam worden gedragen met de 
bedoeling dat te verfraaien. 
 

Storm Wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde. 
 

Vandalisme Het opzettelijk plegen van vernielingen.  
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Verzekeraar  De in de polis vermelde verzekeraar of diens gevolmachtigd agent. 
 

Verzekerde a. de verzekeringnemer; 
b. elke persoon met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband 

samenwoont; 
c. elke andere natuurlijke persoon, voor zover dit uit de polis blijkt; 
 

Verzekeringnemer Degene die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan. 
 

Woning De op het polisblad omschreven door verzekerde bewoonde onroerende zaak 
dienende tot particulier gebruik, met al wat volgens de algemeen aanvaarde 
verkeersopvatting daarvan deel uit maakt en die naar hun aard en inrichting 
bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. 
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1. Algemene bepalingen 
 

1.1. Duur en einde van de 
verzekering 
 

 

1.1.1. Geldigheidsduur  
 

De verzekering heeft een op de polis vermelde geldigheidsduur en 
wordt telkens stilzwijgend met een zelfde termijn verlengd. 
 
Begin en einde van deze verzekering zijn beide om 12.00 uur lokale 
tijd ter plaatse waar de verzekerde zaak zich bevindt.  
 
Korte termijn overeenkomsten kunnen verlengd worden door de 
verzekeraar -indien hem geen schade bekend is - mits hij hiervan zo 
spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld en eventueel tegen een 
nader overeen te komen extra premie.  
 

1.1.2. Opzegging door 
verzekeraar 
 

De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door de 
verzekeraar:  
a) tegen het einde van de op het polisblad vermelde 

geldigheidsduur met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van een maand; 

b) binnen één maand nadat een schade is gemeld of de 
verzekeraar een uitkering heeft gedaan of afgewezen. De 
verzekering eindigt niet eerder dan twee maanden na 
dagtekening van de opzeggingsbrief, tenzij de opzegging 
verband houdt met de opzet van de verzekerde om de 
verzekeraar te misleiden; 

c) indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie niet tijdig 
betaalt. Indien een vervolgpremie niet tijdig wordt betaald, wordt 
pas opgezegd indien de verzekeraar de verzekerde vruchteloos 
tot betaling heeft aangemaand. De verzekering eindigt niet 
eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de 
opzeggingsbrief; 

d) binnen twee maanden na de ontdekking dat de 
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de 
verzekering niet is nagekomen en de verzekeringnemer 
gehandeld heeft met de opzet de verzekeraar te misleiden, dan 
wel de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken de 
overeenkomst niet zou hebben gesloten.  De verzekering eindigt 
op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. 

e) binnen drie maanden nadat verzekeraar kennis heeft genomen 
van het overlijden van de verzekeringnemer. De verzekering 
eindigt niet eerder dan twee maanden na de datum van 
dagtekening van de opzeggingsbrief. 

 
 

1.1.3. Opzegging door de 
verzekeringnemer 
 

De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door de 
verzekeringnemer:  
a) tegen het einde van de op het polisblad vermelde 

geldigheidsduur met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van een maand; 

b) op elk gewenst moment na de stilzwijgende verlenging van de 
verzekering met een opzegtermijn van één maand; 

c) binnen een maand nadat de verzekeraar een uitkering krachtens 
de verzekering heeft gedaan dan wel afgewezen. De verzekering 
eindigt niet eerder dan twee maanden na dagtekening van de 
opzeggingsbrief; 

d) binnen een maand na ontvangst van de mededeling van de 
verzekeraar dat premie en/of voorwaarden ten nadele van de 
verzekerde zijn gewijzigd; 

e) binnen twee maanden nadat de verzekeraar tegenover 
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verzekeringnemer  een beroep op het niet nakomen van de 
mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft 
gedaan; 

f) binnen drie maanden nadat de nieuwe verzekeringnemer in de 
rechten is getreden van de overleden verzekeringnemer. De 
verzekering eindigt niet eerder dan twee maanden na de datum 
van dagtekening van de opzeggingsbrief. 

 
1.1.4. Einde dekking 
verzekerd voorwerp 
 

De verzekering van een verzekerd voorwerp eindigt: 
a) als de verzekerde geen eigenaar of houder van het verzekerde 

voorwerp meer is; 
b) als het verzekerde voorwerp verloren is gegaan. 

 
1.2. Wijzigingen 
 

 

1.2.1. Bekendheid 
 

Verzekeraar is bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en het 
gebruik van de woning ten tijde van het begin van de overeenkomst, 
alsmede met de belendingen gedurende de looptijd van de 
overeenkomst. 
 

1.2.2. Verplichtingen bij 
risicowijzigingen 
 

Verzekeringnemer dient verzekeraar schriftelijk mededeling te doen 
over alle mogelijke risicowijzigingen, waaronder begrepen wijziging 
van adres, bestemming, bouwaard of dakbedekking, inrichting en 
gebruik, beveiligingsmaatregelen, alsmede het geheel of gedeeltelijk 
kraken of leegstand van de woning. 
Deze mededeling dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 60 
dagen na de wijziging te worden gedaan, tenzij verzekeringnemer van 
het optreden van één der genoemde wijzigingen niet op de hoogte 
was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. 
 

1.2.3. Voortzetting en 
beëindiging na 
risicowijziging 
 

a) Na risicowijziging heeft verzekeraar de mogelijkheid: 
1. de verzekering binnen 60 dagen na ontvangst van de 

onder 1.2.2 bedoelde mededeling te beëindigen; 
2. nieuwe voorwaarden en/of premie voor te stellen waarop 

de verzekering wordt voorgezet. Indien geen 
overeenstemming bereikt wordt over de voortzetting van 
de verzekering, eindigt deze alsnog 30 dagen na de 
mededeling hiervan door verzekeraar. 

b) Verzuimt de verzekeringnemer mededeling te doen van een 
risicowijziging genoemd in punt 1.2.2, dan vervalt het recht op 
schadevergoeding 60 dagen na de datum van risicowijziging, tenzij 
de verzekering ook na kennisgeving zou zijn voortgezet. Schade 
wordt vergoed, indien de verzekering zou zijn voortgezet: 

1. tegen een hogere premie, in de verhouding van de 
oorspronkelijke premie tot de nieuwe premie; 

2. tegen gewijzigde voorwaarden, met inachtneming van die 
voorwaarden. 

 
1.2.4. Wijziging van premie 
en/of voorwaarden 

 

Indien verzekeraar de tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen 
van dezelfde soort en bloc als wel groepsgewijs wijzigt, heeft hij het 
recht de premie en/of voorwaarden van deze verzekering 
overeenkomstig die wijziging aan te passen met ingang van een door 
verzekeraar vast te stellen datum. 
 
Verzekeringnemer wordt van de voorgenomen wijziging en datum 
waarop deze van toepassing zal zijn tijdig schriftelijk in kennis gesteld 
en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 
dagen na die datum schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit 
laatste geval eindigt de verzekering per de aanpassingsdatum of 
zoveel later als de weigering plaatsvindt. 
 
De beëindiging zal uitsluitend betrekking hebben op die 
verzekeringsvorm(en) waarop de wijziging van premie en/of 
voorwaarden van toepassing is/zijn. 
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De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door  
verzekeringnemer geldt niet indien: 
- de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit 

wettelijke regelingen of bepalingen; 
- de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende of 

ruimere dekking inhoudt; 
- de wijziging een uitbreiding van de dekking bij gelijkblijvende of 

lagere premie inhoudt. 
 

1.3. Premie 
 

 

1.3.1. Premiebetaling 
 

a) Verzekeringnemer is verplicht de premie, kosten en 
assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen. 

b) Als verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet heeft 
betaald binnen 30 dagen na het eerste betalingsverzoek, eindigt 
de dekking, zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling door 
verzekeraar nodig is, op de eerste dag van de periode waarover 
het verschuldigde betaald dient te worden. Verzekeringnemer 
blijft verplicht het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. 

c) Tenzij verzekeraar de verzekering inmiddels heeft opgezegd, 
wordt de dekking weer van kracht op de dag volgend op die 
waarop verzekeraar het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. 

 
1.3.2. Indexering 
 

Op de premievervaldatum worden onder verwijzing naar punt 1.2.4 de 
verzekerde som en de premie verhoogd overeenkomstig de wijziging 
van de verzekerde som van woning en inboedel. Indexering vindt 
plaats overeenkomstig de indexcijfers voor woningen en inboedel van 
het CBS. 
 

1.3.3. Premieverrekening 
 

Premie wordt pro rata verrekend indien wijziging van het risico een 
premieverlaging of premieverhoging tot gevolg heeft. 
 

1.3.4. Premierestitutie 
 

Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw 
van verzekeringnemer, restitueert verzekeraar pro rata de premie 
over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is aan 
verzekeringnemer. 
 

1.3.5. Termijnbetaling 
 

Termijnbetaling van verschuldigde premie en kosten is niet mogelijk, 
tenzij dit nadrukkelijk met verzekeraar is overeengekomen. 
 

1.4. Uitsluitingen 
 

Naast de op het polisblad opgenomen uitsluitingen gelden eveneens 
de volgende uitsluitingen. 
 

 Van dekking is uitgesloten schade: 

 Veroorzaakt door diefstal en vandalisme gepleegd door of 
met toestemming of medeplichtigheid van een verzekerde, 
bloedverwanten in neerdalende of opgaande lijn en hun 
echtgenoten/partners;  

 Opzettelijk, door aanmerkelijke schuld of bewuste 
roekeloosheid veroorzaakt door de verzekerde of met zijn 
toestemming, ongeacht of die schade is veroorzaakt aan het 
eigen belang van verzekerde(n) of (ook) aan die van (een) 
andere verzekerde(n); 

 Voortvloeiend uit milieuverontreininging, kwaadwillige 
besmetting en/of molest; 

 Veroorzaakt door ongedierte, schimmels, zwammen, 
bacteriën of virussen; 

 Veroorzaakt door opstijgend grondwater (stijgend vocht, 
ondergronds waterniveau, bronnen, moerassen); 

 Optredend bij, of voortvloeiend uit, atoomkernreacties, 
onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Deze uitsluiting geldt 
niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten 
een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd 
zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, 
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landbouwkundige, medische of wetenschappelijke 
doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor 
vervaardiging, opslag en het zich ontdoen van radioactieve 
stoffen door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer moet zijn afgegeven. Voor zover 
krachtens de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen een 
derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de 
uitsluiting van kracht; 

 Veroorzaakt door een vonnis of een administratieve 
beslissing, welke ook de instanties zijn van wie ze uitgaan en 
die een inbeslagneming, confiscatie, onteigening, 
sekwestratie, verbeurd verklaring of totale vernietiging voor 
gevolg hebben van de verzekerde goederen.  

 Die door de overheid wordt vergoed op grond van de wet of 
een voorziening ten behoeve van een Tegemoetkoming 
Schade bij rampen en zware ongevallen; 

 Voortvloeiend uit een eigen gebrek, verborgen gebrek en/of 
oneigenlijk gebruik; 

 Voortvloeiend uit een gebrek aan onderhoud en/of 
voorzorgsmaatregelen door de verzekerde; 

 Voortvloeiend uit slijtage, trage oxidatie en/of geleidelijke 
beschadiging;  

 Veroorzaakt door blootstelling aan licht, extreme 
temperaturen, mist, atmosferische vochtigheid of droogte, 
aanwezigheid van stoffen en stoom afkomstig van industriële 
of landbouwactiviteiten, samentrekking, verdamping, 
uitdroging, corrosie, erosie, besmetting, beschimmeling, 
verrotting, ontbinding en verandering van vorm, smaak, kleur, 
textuur en/of opmaak;  

 Veroorzaakt door het bevriezen van water in hydraulische 
installaties, installaties van klimaatregeling, tanks en 
zwembaden, indien de woning niet verwarmd werd en/of de 
installaties niet geledigd werden, tenzij sprake is van 
overmacht. Bij leegstand van de woning is de eigenaar 
verantwoordelijk voor deze verplichtingen; 

 Voortvloeiend uit corrosie van de hydraulische en 
verwarmingsinstallaties van de woning bij gebrek aan 
onderhoud; 

 Voortvloeiend uit een mechanisch gebrek of storing. De 
schade door liften voor privé-gebruik blijft evenwel 
gewaarborgd voor zover zij regelmatig onderhouden worden 
en de in voege zijnde wetgeving nageleefd wordt; 

 Aan terrein of bodem, water, wegen, kanalen, pieren, 
bruggen en tunnels; 

 Aan een verkommerde woning of een woning die gesloopt 
dient te worden en de daarin aanwezige inboedel; 

 Aan een woning tijdens bouw-, afbraak-, herstellings-, 
aanpassings- en/of renovatiewerken, tenzij de constructie 
bewoond wordt tijdens de werken en verzekerde bewijst dat 
er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die werken en de 
schade; 

 Voortvloeiend uit een constructiefout of een ander gebrek in 
het ontwerp van de woning of van de inboedel, veroorzaakt 
door verzekerde of waarvan de verzekerde kennis had of 
moet hebben gehad en ten aanzien waarvan hij niet de 
nodige maatregelen genomen heeft om het intreden van 
schade te voorkomen; 

 Te wijten aan de instabiliteit van de ondergrond of aan 
zettingsverschijnselen; 

 Aan goederen, die nog niet geleverd zijn; 

 Aan wijn en/of sterke dranken, die te wijten is aan eigen 
gebrek of klimatologische omstandigheden of die veroorzaakt 
is door poreusheid, kurksmaak, toevallig lekken of natuurlijk 
verlies van de inhoud; 
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 Direct of indirect verband houdend met het gebruik van 
internet of andere informaticasystemen (met inbegrip van 
virussen, wormen en dergelijke) en die, welke voortvloeit uit 
foutieve instructies of informaticaprogramma’s;  

 Veroorzaakt door overstroming.  

 

1.5. Leegstand –
Onbewoonde risico’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Schade 
 
 

Als het woonhuis langer dan drie maanden leegstaat dan wel 
onbewoond is, zijn de woning, de inboedel, de kunstvoorwerpen, 
kostbaarheden en juwelen uitsluitend verzekerd tegen de gevolgen 
van brand, ontploffing, storm en luchtvaartuigen.  
Indien het woonhuis door onbevoegden in gebruik is genomen, is 
verzekerde verplicht dit binnen 3 dagen nadat hij daarvan heeft 
kennis genomen, aan verzekeraar te melden. Verzekeraar behoudt 
zich het recht voor om binnen veertien dagen na kennisneming, de 
premie en/of voorwaarden te herzien. Tien dagen nadat verzekeraar 
hiervan mededeling heeft gedaan aan de verzekerde, worden de 
gewijzigde voorwaarden van kracht. 
 
 
Naast de aanvullende verplichtingen bij schade als vermeld in de van 
toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden, geldt het navolgende: 
 

1.6.1. Algemene 
verplichtingen bij schade 
 

Zodra verzekeringnemer kennis draagt van een gebeurtenis, die voor 
verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht: 

a) deze zo spoedig mogelijk aan verzekeraar te melden en 
verzekeraar alle gegevens en stukken  terstond te doen 
toekomen; 

b) alles in het werk stellen om de schade te beperken; 
c) verzekeraar in kennis te stellen van alle overige 

verzekeringen waaronder eveneens geheel of gedeeltelijke 
dekking voor de schade wordt geboden; 

d) in geval van (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit, 
zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie; 

 
Verzekeringnemer kan geen rechten aan de polis ontlenen, indien hij 
één of meer van deze verplichtingen niet is nagekomen, tenzij hij kan 
aantonen dat de belangen van verzekeraar daardoor niet zijn 
geschaad. 
 

1.6.2. Schadevaststelling 
 

1. Woning en inboedel: 
a) Schadevaststelling: de schade zal in onderling overleg of 

door een door verzekeraar te benoemen expert worden 
vastgesteld, tenzij wordt overeengekomen dat twee experts 
de schade zullen vaststellen, waarvan verzekeringnemer en 
verzekeraar er ieder één benoemen. 

b) Verstrekte informatie: de door verzekerde verstrekte en/of te 
verstrekken opgaven (mondeling en schriftelijk) zullen dienen 
tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op 
uitkering. 

c) Onjuiste schadevaststelling: als blijkt dat de 
schadevaststelling niet juist is gebeurd, hetzij door onjuiste 
gegevens, hetzij door rekenfout(en), hebben de partijen het 
recht om herziening van de schadevaststelling te eisen. 

 
2. Kunstvoorwerpen, antiek, collecties, kostbaarheden en 

juwelen: 
a) Bij verzekering in opgegeven waarde: de schade zal in 

onderling overleg of door een door verzekeraar te benoemen 
expert worden vastgesteld, tenzij wordt overeengekomen dat 
twee experts de schade zullen vaststellen, waarvan 
verzekeringnemer en verzekeraar er ieder één benoemen. 
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b) Bij verzekering in overeengekomen waarde: de schade wordt 
vergoed overeenkomstig de in de polis overeengekomen 
waarde. 

c) Verstrekte informatie: de door verzekerde verstrekte en/of te 
verstrekken opgaven (mondeling en schriftelijk) zullen dienen 
tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op 
uitkering. 

d) Onjuiste schadevaststelling: als blijkt dat de 
schadevaststelling niet juist is gebeurd, hetzij door onjuiste 
gegevens, hetzij door rekenfout(en), hebben de partijen het 
recht om herziening van de schadevaststelling te eisen. 

 
3.     De kosten verband houdende met de inschakeling van experts 

zijn voor rekening van verzekeraar. De kosten van de door 
de verzekeringnemer ingeschakelde expert worden vergoed 
tot maximaal het bedrag aan kosten van de door de 
verzekeraar ingeschakelde expert.  

 
1.6.3. Schadevergoeding 
 

a) Het recht op een (verdere) schadevergoeding vervalt indien 
verzekerde onjuiste gegevens dan wel onvolledige gegevens 
verstrekt of laat verstrekken bij het tot stand komen van de 
verzekering of bij schademelding. 

b) De verplichting tot schadevergoeding van verzekeraar geldt 
tot ten hoogste de op het polisblad vermelde limiet(en) of 
verzekerde bedrag(en). 

c) Verzekeringnemer zal in geval van schade geen afstand 
kunnen doen van de verzekerde woning (of de restanten 
daarvan), inboedel, objecten of kostbaarheden ten behoeve 
van de verzekeraar. 

 
1.6.4. Overdekking 
 

Indien bij schade blijkt dat de waarde van de woning hoger is dan het 
op de laatste premievervaldag overeenkomstig het indexcijfer 
vastgestelde bedrag, dan wordt voor de regeling van de schade het 
op de laatste premievervaldatum vastgestelde verzekerd bedrag 
verhoogd met maximaal 25%.  
Voor woonhuizen die verzekerd zijn op basis van vaste taxatie is deze 
bepaling niet van toepassing. 
 

1.6.5. Andere 
verzekeringen 
 

Indien de schade welke onder deze verzekering is gedekt, tevens is 
gedekt onder één of meer andere verzekeringen al dan niet van 
oudere datum, of hieronder gedekt zou zijn indien deze verzekering 
niet zou hebben bestaan, loopt deze verzekering slechts als excedent 
boven de dekking die onder de andere verzekering(en) is of wordt 
verleend, ongeacht of in de andere verzekering(en) een 
samenloopartikel is opgenomen. 
 

1.6.6. Schadebetaling 
 

Indien op grond van deze verzekering recht op schadevergoeding 
bestaat, zal deze worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van 
alle voor verzekeraar noodzakelijke gegevens. 
 

1.6.7. Verjaringstermijn Een rechtsvordering tegen ons tot het doen van een uitkering verjaart 
door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op 
die waarop u met de opeisbaarheid daarvan bekend bent geworden. 
De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij 
op uitkering aanspraak wordt gemaakt. 
Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met aanvang op de dag, 
volgende op die waarop wij hetzij uw aanspraak erkennen, hetzij u bij 
aangetekende brief ondubbelzinnig hebben meegedeeld de 
aanspraak af te wijzen.  
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1.7. Overgang van 
rechten 
 

 

1.7.1. Overgang rechten 
jegens derden  

Door de vergoeding van schade gaan de rechten van de verzekerde 
jegens derden op de verzekeraar over, evenals de rechten op de 
voorwerpen die verloren zijn gegaan en waarvoor schadevergoeding 
is betaald. Verzekerde is verplicht verzekeraar behulpzaam te zijn om 
schade op derden te verhalen, dan wel de verloren gegane 
voorwerpen terug te vorderen.  
 

1.7.2. Terugverkregen 
voorwerpen 

Mocht een als verloren beschouwd voorwerp worden terug verkregen 
nadat de schade is vergoed, dan zal dit voorwerp eerst aan 
verzekerde te koop worden aangeboden. Verzekerde heeft 
gedurende twee maanden na aanbieding het recht dit voorwerp van 
verzekeraar te kopen tegen een prijs, welke gelijk is aan de van 
verzekeraar ontvangen schadevergoeding vermeerderd met de 
wettelijke rente. Indien het terugverkregen voorwerp is beschadigd zal 
verzekeraar die schade vergoeden tegen verrekening van de reeds 
verleende uitkering.  
 

1.8. Slotbepalingen 
 

 

1.8.1. Samenloop 
voorwaarden 

In het geval dat de in de verzekeringspolis opgenomen voorwaarden 
afwijken van deze Algemene voorwaarden zijn de in de polis 
opgenomen voorwaarden bepalend voor de uitvoering van deze 
verzekeringsovereenkomst. 
 

1.8.2. Geschillen Beslechting van geschillen voortvloeiende uit de verzekering is 
onderworpen aan Nederlands recht en dient te geschieden door de 
bevoegde rechter van de Rechtbank te Rotterdam. 
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2. Woning en Inboedel 
 

2.1. Omvang van de 
dekking - All risks 
dekking 
 
 

Behoudens de uitsluitingen als vermeld in punt 1.4 dekt de 
verzekering, tot het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag, 
iedere onvoorziene materiële schade onverschillig waar en door 
welke oorzaak ontstaan aan de op het polisblad genoemde 
verzekerde zaken  

 
 

2.2. Dekking boven het 
verzekerde bedrag 
 
 

a) Verzekeraar vergoedt tot ten hoogste 20% van het verzekerd 
bedrag, elk van de navolgende onderdelen: 
 

1. de noodzakelijke kosten van bewaking; 
2. de opruimingskosten; 
3. Indien de woning is verzekerd : 

3.1. vervangende woonruimte (bestaande uit hotel- en/of 
pensionkosten en/of kosten van een huurwoning), in 
geval van schade aan de woning, die verzekerde zelf 
bewoont, waardoor deze (tijdelijk) niet bewoonbaar is 
en de extra kosten een gevolg zijn van een gedekte 
gebeurtenis; 

3.2. extra kosten van herstel van het woonhuis, na een 
gedekte gebeurtenis tengevolge van voorschriften van 
Bouw- en Woningtoezicht of andere bevoegde 
overheidsorganen; 

3.3. schade aan tuinaanleg en beplanting in de tuin van 
het woonhuis ten gevolge van de gevaren brand, 
blikseminslag, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, 
aanrijding of aanvaring en storm tot een maximum 
van € 50.000 per gebeurtenis; 

3.4. extra kosten voor verhuizing, huur of financiering als 
gevolg van het op de opleveringsdatum niet kunnen 
betrekken van een gekocht woonhuis ten gevolge van 
de gevaren brand, ontploffing, lucht- en 
ruimtevaartuigen en aanrijding of het omvallen van 
kranen of heistellingen; 

4. Indien de inboedel is verzekerd :  
4.1 kosten voor vervoer en opslag van de verzekerde 

inboedel, in geval van schade tengevolge van een 
gedekte gebeurtenis aan de woning waarin de 
inboedel zich bevindt;  

4.2. schade aan eigendommen van derden als gevolg van 
een gedekte gebeurtenis, mits deze eigendommen 
zich binnen de woning bevinden;  

 
b) Verzekeraar vergoedt ongelimiteerd: 

1. de bereddingskosten; 
2. indien de woning is verzekerd ; de kosten van opsporing 

van breuk of defect aan de waterleidinginstallatie of 
centrale verwarming en de daarop aangesloten leidingen 
en toestellen, indien hieruit onvoorzien water of stoom is 
gestroomd én hierdoor schade is ontstaan, alsmede de 
kosten van het daarmee verband houdende breek- en 
herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen 
van het woonhuis. Tevens zijn gedekt de herstelkosten 
van de breuk of het defect; 

 
c) Verzekeraar vergoedt tot ten hoogste 10% van de               

schadevergoeding de gemaakte kosten tengevolge van een gedekt 
schadegeval, zoals telefoonkosten, portokosten, reiskosten, enz.. 
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2.3. Aan- en verbouw Verzekerde heeft met betrekking tot het woonhuis de vrijheid over te 
gaan tot aanbouw, verbouwing, uitbreiding, afbraak, interne 
verplaatsing en andere wijzigingen. Gedurende de periode dat het 
woonhuis in aan- of verbouw is , en de kosten  van de aan–of 
verbouw niet meer bedragen dan € 100.000,- is de dekking verworven 
in All Risk, daarboven  is de dekking voor het gebouw beperkt tot 
schade door brand, ontploffing, bliksem, luchtvaartuigen, aanrijding 
en aanvaring.  Gedurende de aan-/verbouwperiode bestaat er 
dekking tegen schade door diefstal voor zaken die in het woonhuis 
moeten worden geplaatst of geïnstalleerd en daarna blijvend deel 
uitmaken van het woonhuis indien: 

a) het in aan- of verbouw zijnde woonhuis afsluitbaar is; en  
b) anderen dan de verzekerde of de aan-/onderaannemer geen 

toegang tot het woonhuis hebben; en  
c) verzekerden de sleutels beheren; en  
d) er sporen van braak aan het woonhuis zijn. 

 
  
2.4. Wereldwijde dekking 
van de inboedel 
 
 

De verzekering dekt wereldwijd onvoorziene materiële schade aan 
respectievelijk verlies (inclusief diefstal) van de inboedel op basis van 
nieuwwaarde. 
Schade aan verzekerde goederen door diefstal uit een motorrijtuig, 
caravan of vaartuig is gedekt mits deze deugdelijk zijn afgesloten. 

 
 

2.5. Dekking buiten de 
woning 
 
 

Op balkons, galerijen, in de tuin of op het erf, onder afdaken (alle 
behorende bij de woning) en aan de buitenkant van de woning wordt 
eveneens vergoed schade aan: 

- antennes; 
- zonweringen; 
- tuinmeubelen; 
- tuingereedschap; 
- vlaggenstokken; 
- wasgoed; 

 
 

2.6. Maximaal verzekerde 
bedragen 
 
 

a) Verzekeraar vergoedt schade tot ten hoogste 
het maximale verzekerde bedrag van:  
 

 Kunstvoorwerpen, antiek, kostbaarheden, 
collecties ( inclusief wijncollecties) niet behorend 
tot het dekkingsgebied van artikel 3, tot een 
maximum van: 

 
 
 

€ 15.000,- 
 

 Juwelen, sieraden, bont, vuurwapens (niet 
gespecificeerd) tot een maximum van: 
 

  
€ 7.500.-                                                                            
  

b) Verzekeraar vergoedt tot een maximum per 
gebeurtenis: 

 

 Geld en geldswaardig papier toebehorend aan 
verzekerde, ten gevolge van een gedekte 
gebeurtenis tot een maximum van: 
 

 
 

€  2.500.- 

 Schade ontstaan tengevolge van braak of een 
poging daartoe aan het op het polisblad 
genoemde woonhuis tot een maximum van: 
 

 
 

€  2.500,- 
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 Schade aan kleine vaartuigen, aanhangwagens, 
alsmede losse onderdelen en toebehoren van 
vaartuigen, caravans en motorrijtuigen tot een 
maximum van:  
 

 
 
 

€ 5.000.- 

 Vervanging van sloten ingeval van diefstal of 
verlies van huissleutels tot een maximum van: 
 

 
€ 10.000,- 

 

2.8. Automatische 
bijverzekering 
 
 

Deze verzekering blijft – ongeacht hoeveel door verzekeraar is of 
wordt uitgekeerd – gedurende de gehele verzekeringstermijn voor de 
volle verzekerde bedragen doorlopen. In geval van nieuwe aankopen 
terzake van de inboedel, worden deze gedurende 90 dagen na 
aankoop automatisch verzekerd voor de opgegeven waarde tot 
maximaal 25% van het totaal op de polis verzekerd bedrag, mits 
verzekeraar hiervan uiterlijk binnen 90 dagen na aankoop op de 
hoogte is gebracht.  
 

2.9. Voortaxatie 
 
 

Als verzekerde som en waarde zal gelden de bedragen als in de polis 
vermeld, aldus met wederzijds goedvinden getaxeerd en vastgesteld. 
Taxatierapporten mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. 
Bij het niet aanwezig zijn van een geldige voortaxatie zal in geval van 
schade geen ander bewijs worden gevorderd dan deze polis en zal 
een expert conform punt 1.5.2. de waarde van het verloren of 
beschadigde voorwerp vaststellen. 
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3. Kunstvoorwerpen, antiek, collecties, kostbaarheden,     

juwelen en sieraden 
 

3. 1. Geldigheidsgebied De verzekering is van toepassing op het/de risicoadres(sen) en 
geldigheidsgebied(en) als in de polis nader omschreven. 
 

3.2. Omvang van de 
dekking – All Risks 
dekking 

Behoudens de uitsluitingen als vermeld in punt 1.4 en 3.5 dekt de 
verzekering, tot het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag, 
iedere onvoorziene materiële schade onverschillig waar en door 
welke oorzaak  ontstaan aan de op het polisblad genoemde 
verzekerde zaken 
 

3.2.1. Waardevermindering 
 
 

Verzekeraar vergoedt eveneens het eventuele verschil in waarde vlak 
voor en na de restauratie/reparatie.  
Deze eventuele waardevermindering zal door de betreffende expert(s) 
overeenkomstig het bepaalde in punt 1.5.2 worden vastgesteld.  
 

3.2.2 . Stellenclausule 
 
 

In geval van materiële schade aan één of meer verzekerde 
voorwerpen welke een stel, paar of bij elkaar behorende voorwerpen 
vormen, zal door verzekeraar worden vergoed de waarde van het 
gehele stel, paar of de bij elkaar behorende voorwerpen, zulks echter 
onder aftrek van een eventuele restwaarde.  
 

3.2.3. Restauratieclausule 
 
 

In geval van een onder de polis gedekte schade is deze verzekering - 
ongeacht de verzekeringstermijn en voor zover niet reeds elders 
verzekerd - tevens van kracht gedurende transport van de verzekerde 
voorwerpen van en naar alsmede tijdens verblijf bij restaurateurs 
onverschillig waar ter wereld.  
 

3.2.4 Interne transporten 
 
 

Deze verzekering dekt tevens de transporten binnen de in de polis 

genoemde risicoadressen, inclusief alle daaraan verbonden 

werkzaamheden. 

De transporten uitgevoerd door de verzekerde zelf zijn verzekerd tot 

een maximum bedrag per transport van € 150.000. De transporten 

die uitgevoerd worden door een gespecialiseerde kunstvervoerder 

zijn verzekerd tot een maximum bedrag per transport van € 500.000. 

Transporten die deze bedragen overschrijden alsook alle 
transporten over zee dienen voorafgaand door de verzekeraar 
goedgekeurd te worden. 

Op straffe van verlies van het recht op schadevergoeding geldt het 
volgende:  

 
Zo het vervoer gebeurt door een privévoertuig, zal het transport 
steeds vergezeld zijn van de verzekeringnemer, verzekerde of 
een persoon voor dit doel door hem aangesteld.  
 
De verzekerde/verzekeringnemer moet alle maatregelen nemen 
zodat de voorwerpen zo verpakt zijn dat verlies en/of 
beschadiging, veroorzaakt tijdens een normaal verloop van het 
transport, te vermijden zijn. Indien het transport gebeurt door een 
professionele vervoerder, zal de verpakking moeten 
overeenstemmen met de gewoonten gangbaar in het beroep. Wij 
behouden echter steeds een recht op verhaal tegenover de 
vervoerder. 
        

Het voertuig dat het transport uitvoert mag 's nachts niet buiten 
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blijven staan en dient gestald te worden in afgesloten garages 
beveiligd door een alarmsysteem met doormelding naar een 
meldkamer of in ruimtes waar 24 u/7 dagen bewaking aanwezig 
is, en in elk geval mag het voertuig niet op de openbare weg 
achtergelaten worden tussen 20.00 en 7.00 uur.  
Gedurende de dag moet het verblijf van het voertuig op de 
openbare weg tot het strikte minimum beperkt blijven en moet 
het voertuig steeds afgesloten worden.  
 
Voor transporten met een verzekerd bedrag hoger dan € 
150.000 dient het transport te gebeuren door minimum 2 
personen, waarbij steeds minimaal één persoon in het voertuig 
blijft of, in het geval van transport in niet afgesloten ruimtes per 
trein of in de lucht, de goederen permanent bewaakt. 

 
 

3.2.5. Stakersrisico, oproer 
en gewelddaden 
 
 

Verzekeraar vergoedt tevens alle materiële schade aan de 
verzekerde voorwerpen ten gevolge van:  

a) gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting 
van werknemers en arbeidsonlusten;  

b) gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;  
c) oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden  

 
In afwijking van het eventueel elders in de polis ten aanzien van de 
opzegging bepaalde, heeft verzekeraar het recht de dekking tegen 
stakersrisico, oproer en gewelddaden te allen tijde te beëindigen door 
middel van een schriftelijke kennisgeving aan de verzekerde en met 
inachtneming van een termijn eindigende na afloop van 1 etmaal, te 
rekenen van 24.00 uur van de dag waarop de opzegging is geschied.  
 

3.2.6. Objecten in open 
          lucht 

Bij diefstal van of vandalisme aan de verzekerde voorwerpen die in de 
open lucht zijn opgesteld- waaronder besmeuren, bekladden, e.d. – 
geldt een eigen risico van 25% van het schadebedrag, met een 
minimum van EUR 250,- per gebeurtenis. 
 

3.2.7 Extra kosten  
 
 

Indien nodig vergoedt de verzekeraar, met een maximum van 20% 
van de verzekerde bedragen op de collectie, en voor zover het om 
een gedekt schadegeval gaat, de hierna opgesomde kosten: 
 

a) uitgeloofde beloningen, tipgelden en advertentiekosten, mits 
verzekeraar vooraf toestemming hebben gegeven; 

b) kosten van vervoer, bewaking en opslag; 
c) kosten ter voorkoming of beperking van schade; 
d) opruimingskosten;  
e) kosten om de verzekerde voorwerpen op de juiste plaats van 

bestemming te krijgen indien deze buiten de schuld van 
verzekerde niet op de juiste plaats van bestemming zijn 
aangeleverd en waarvoor de expediteurs resp. vervoerders 
zich niet aansprakelijk;  

f) de gemaakte kosten tengevolge van een gedekt 
schadegeval, zoals telefoonkosten, portokosten, reiskosten, 
enz. tot maximaal 10% van de schadevergoeding; 

g) Indien er discussie ontstaat over het eigendomsrecht van een 
kunstvoorwerp, omdat een vroegere eigenaar het object 
onrechtmatig zou hebben verkregen, vergoedt de 
verzekeraar de kosten die gemaakt dienen te worden om het 
object weer te verkrijgen of om te voorkomen dat de 
verzekerde het object dient af te staan. De kosten worden 
vergoed tot maximum 5%  van het verzekerde bedrag van de 
collectie met een maximum van € 50.000,- per gebeurtenis, 
respectievelijk per verzekeringsjaar, op voorwaarde dat: 

a) er gedegen onderzoek is gedaan naar de herkomst van 
de items in kwestie en 

b) de kosten op een redelijke wijze en in samenspraak 
met de verzekeraar zijn gemaakt. 
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3.3. Automatische 
bijverzekering 
 
 

Behalve voor particuliere collecties waar de verzekerde voorwerpen 
met name zijn omschreven en gewaardeerd, blijft deze verzekering – 
ongeacht hoeveel door verzekeraar is of wordt uitgekeerd – 
gedurende de gehele verzekeringstermijn voor de volle verzekerde 
bedragen doorlopen.  
In geval van nieuwe aankopen, worden deze gedurende 90 dagen na 
aankoop automatisch verzekerd voor de opgegeven waarde tot 
maximaal 25% van het totaal op de polis verzekerd bedrag met een 
maximum van € 500 000, mits verzekeraar hiervan uiterlijk binnen 90 
dagen na aankoop op de hoogte is gebracht.  
 

3.4. Voortaxatie Als de verzekerde zaken zijn getaxeerd door een expert, dan is de 
voortaxatie van deze expert geldig tot de op het polisblad vermelde 
einddatum. Indien geen einddatum is vermeld, heeft de voortaxatie 
een geldigheidstermijn van maximum 5 jaar. 
 
Het taxatierapport maakt door goedkeuring door verzekeraar deel uit 
van deze verzekering.  
 
Bij het niet aanwezig zijn van een taxatierapport zal in geval van 
schade geen ander bewijs worden gevorderd dan deze polis en zal 
een expert conform punt 1.5.2 de waarde van het verloren of 
beschadigde voorwerp vaststellen.  
 
Voor inkomende en uitgaande bruiklenen wordt de meest recente 
opgave van verzekerde, met wederzijds goedvinden, geacht de 
getaxeerde waarde te zijn. Als bewijs daarvan dient de bruikleen 
overeenkomst. 
 

3.5 Uitsluitingen Van dekking is, naast hetgeen is uitgesloten in punt 1.4, eveneens 
uitgesloten schade: 

  bestaande uit of veroorzaakt door normale slijtage van 
juwelen en sieraden. Verlies of schade als gevolg van slijtage 
aan de sluiting, het montuur of aan elk ander onderdeel dat 
toestaat het verzekerde voorwerp vast te maken, te dragen, 
of te bewaren, is wel verzekerd, mits aantoonbaar sprake is 
van jaarlijkse controles en/of jaarlijks onderhoud door een 
juwelier; 

 voortvloeiende uit of veroorzaakt door gebrekkige of 
ondeskundige restauratie, reparatie, bewerking of reiniging 
(onder reiniging zal niet worden verstaan de normale 
huishoudelijke schoonmaak-werkzaamheden);  

 aan voorwerpen die in de open lucht zijn opgesteld, 
veroorzaakt door uitwerpselen; 

 als gevolg van mechanische storingen en/of schade aan een 
voorwerp of apparaat te wijten aan de werking ervan; 

 tijdens een transport: 
- indien het transport niet door en onder het toezicht van de 

verzekerde of van een mandataris gespecialiseerd in 
kunsttransport door hem aangesteld wordt gedaan; 

- voortvloeiend uit een gebrek aan conditionering of 
verpakking; 

 als gevolg van onjuiste informatica-instructies en -
programma’s. 

 die indirect is, van welke aard ook, zoals derving van 
inkomsten, schadevergoedingen, economische verliezen, 
allerlei vormen van boetes of immateriële verliezen m.b.t. het 
gebruik, het genot, de reputatie en dergelijke meer.  

 


