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Algemene Voorwaarden
De voorwaarden die op de verzekerde rubriek betrekking hebben, zijn onderverdeeld in Algemene en
Bijzondere voorwaarden. De Algemene voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:
1.
Algemene uitsluitingen
2.
Bijzondere bepalingen terrorismedekking
3.
Verplichtingen in geval van schade
4.
Verjaring
5.
Andere verzekeringen
6.
Premie
7.
Wijzigingen
8.
Duur en einde van de verzekering
9.
Adres
10. Toepasselijk recht
11. Uw Privacy
12. Klachten

Definitie verzekeringsovereenkomst
Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeen gekomen, aan het vereiste van
onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade
op vergoeding waarvan jegens verzekeraar respectievelijk 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 voor
de verzekerde, respectievelijk de derde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden zou
ontstaan.

Mededelingsplicht
Verzekeringnemer is verplicht om voor het sluiten van de overeenkomst aan BIJDEVAATE alle feiten mede te delen
die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de
acceptatiebeslissing van BIJDEVAATE. Het betreft zowel hemzelf als andere belanghebbenden bij de gevraagde
verzekering.
Indien niet of niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering of het
recht op verlenen van rechtsbijstand wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien met opzet tot misleiden van BIJDEVAATE is
gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft
BIJDEVAATE tevens het recht de verzekering op te zeggen.
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1.

Algemene uitsluitingen
Deze verzekering geeft - naast het in de Bijzondere voorwaarden gestelde - geen dekking voor schade:

1.1

waarover een verzekerde opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt;

1.2

die een verzekerde met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld
heeft veroorzaakt, ongeacht of die schade is veroorzaakt aan zijn eigen belang(en) of (ook) aan die van
(een) andere verzekerde(n). Onder verzekerden wordt in dit verband mede verstaan de echtgenoot,
geregistreerde partner, kinderen en huisgenoten, wiens/wier belang is meeverzekerd, ongeacht of zij in de
polis als verzekerde worden aangemerkt. Deze uitsluiting geldt niet voor de rubrieken C. (Aansprakelijkheid)
en D. (Rechtsbijstand verzekering voor particulieren);

1.3

aan een verzekerde zelfstandige zaak - anders dan door brand of ontploffing - indien die schade is
veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zelfstandige zaak.

1.4

of het verlenen van rechtsbijstand, die voortvloeit uit of verband houdt met gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. Voor de betekenis van deze begrippen gelden de
begripsomschrijvingen die door het Verbond van Ver zekeraars in Nederland op 2 november 1981 bij de
griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage zijn gedeponeerd onder nummer 136/1981.

1.5

of het verlenen van rechtsbijstand, die ontstaat door, optreedt bij of voortvloeit uit atoomkernreacties,
onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet voor schade veroorzaakt door radioactieve
nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te
worden voor commerciële doeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning van kracht is
voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder “kerninstallatie”
wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag
een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht.

1.6

die is veroorzaakt door overstroming, waaronder wordt verstaan 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 gedekte gebeurtenis. Niet als overstroming wordt aangemerkt: het overlopen van
bovengenoemde waterkeringen, indien dit overlopen wordt veroorzaakt door een extreme toevloed door
hevige lokale regenval van ten minste 40mm in 24 uur, 50mm in 48 uur of 65mm in 72 uur in de nabijheid
van de locatie waar de schade is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet voor rubriek E. (Vakantiejaarverzekering).

1.7

die is veroorzaakt door aardbeving, waaronder eveneens wordt verstaan de schade die ontstaat gedurende
24 uur nadat de aardbeving zich heeft voor gedaan in of nabij de plaats waar de verzekerde zaken zijn
gelegen, tenzij de verzekeringnemer bewijst dat de schade niet aan de aardbeving kan worden
toegeschreven. Deze uitsluiting geldt niet voor stacaravans/chalet en de rubriek E (Vakantiejaarverzekering).
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2.

Bijzondere bepalingen terrorismedekking

2.1

Begripsomschrijvingen
In deze bijzondere bepalingen en de daarop berustende bepalingen wordt – voor zover niet anders blijkt –
verstaan onder:
Terrorisme:
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38
van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest – in de vorm van een aanslag of een
reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat
dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of
reeks – 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. Bij levensverzekeringen
wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel
toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering.

2.1.1

2.1.2

Kwaadwillige besmetting:
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht 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 ten gevolge 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.

2.1.3

Preventieve maatregelen:
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maat regelen om het onmiddellijk
dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of – indien dit gevaar zich
heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken.

2.1.4

Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) :
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten
verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 2.1, 2.2 en 2.3
omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

2.1.5

Verzekeringsovereenkomsten:
a Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder
"staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland
gelegen risico’s.
b Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekering nemer een rechtspersoon is, met de in Nederland
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
c Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechts persoon is,
met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.

2.1.6

In Nederland toegelaten verzekeraars:
Levens-, natura-, uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht
bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

2.2

Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
De volgende bepalingen zijn van toepassing naast en/of in afwijking van het in de Bijzondere Voorwaarden
onder Schade bepaalde;

2.2.1

Indien en voor zover, met inachtneming van de in 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de
grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of
indirect) verband houdt met:
- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaad willige besmetting of preventieve
maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als “het terrorismerisico”, geldt dat de uitkeringsplicht van de
verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uit kering, is
beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de
herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw
vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde
vermogensopbouw.

2.2.2

De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro
per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT
aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie
landelijk verschijnende dagbladen.

8

2.2.3

In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking
hebben op:
- schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
- gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per
verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor
alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres
aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door
verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de
bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door
verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en
waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor
rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het
Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer,
ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.

2.3
2.3.1

Uitkeringsprotocol NHT
Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna
te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer
gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop
zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor
zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende
financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een
gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen.

2.3.2

De NHT is, met inachtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om
te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van
de verwezenlijking van het terrorisme risico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en
overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar,
verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

2.3.3

Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot,
terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering
gerechtigde op de in 2.3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.

2.3.4

De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht
voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT
van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezen lijking van het
terrorisme risico in de zin van deze Bijzondere bepalingen wordt beschouwd.

3.

Verplichtingen in geval van schade

3.1

die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan ons te melden;

3.2

alle maatregelen te nemen ter voorkoming van onmiddellijk dreigende schade en ter beperking van
bestaande schade;

3.3

in geval van inbraak, diefstal, verduistering, verlies, beroving, afpersing of vandalisme terstond aangifte te
doen bij de politie;

3.4

in geval van aansprakelijkheid: zich te onthouden van al hetgeen waaruit ten onrechte erkenning van schuld
of aansprakelijkheid zou kunnen worden afgeleid;

3.5

zijn volle medewerking te verlenen bij de regeling van de schade en alles na te laten, wat onze belangen zou
kunnen schaden;

3.6

alle gegevens die op een schade betrekking hebben aan ons te geven en de daarop betrekking hebbende
brieven en stukken onmiddellijk aan ons door te zenden;

3.7

aan ons op te geven welke andere verzekeringen op de schade ten tijde van de gebeurtenis van toepassing
(kunnen) zijn;

3.8

de aanwijzingen van ons of van door ons ingeschakelde deskundigen nauwkeurig te volgen en de terzake
van de schade gestelde vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden.

Zodra een verzekerde kennis draagt of behoort te dragen van een gebeurtenis die voor ons tot
schadevergoeding kan leiden, is hij verplicht:
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De verzekering geeft geen dekkingen, indien de verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen
en daardoor onze belangen heeft geschaad.

4

Verjaring
Een rechtsvordering tegen BIJDEVAATE tot het doen van een uitkering of een rechtsvordering tegen
BIJDEVAATE tot het verlenen van rechtshulp verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag,
volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.

5

Andere verzekeringen

5.1

Indien de schade - anders dan uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering - tevens door een of meer
andere verzekeringen is gedekt en het gezamenlijk bedrag van alle verzekeringen de waarde van het
verzekerde overtreft, worden het voor deze rubriek verzekerde bedrag en de voor deze rubriek geldende
uitkeringsmaxima verminderd naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van de verzekeringen en de
waarde van het verzekerde. Vermindering of teruggave van premie vindt niet plaats.

5.2

Wij vergoeden geen schade voor zover een beschadigde zaak elders door een speciale verzekering is gedekt.

5.3

Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekerde rechten kan ontlenen
aan een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, die voorziet in:
- het vergoeden van de schade of daarin zou hebben voorzien indien deze verzekering niet bestond;
- het verlenen van rechtsbijstand, het geven van juridische adviezen, het betalen van cautie of het
vergoeden van kosten van rechtsbijstand en verzekerde die andere verzekering reeds heeft ingeschakeld.

5.4

Onverminderd het onder 5.1 t/m 5.3 bepaalde zullen wij, zolang deze verzekering eveneens betrekking heeft
op zaken die tijdelijk nog elders verzekerd zijn, tot beëindiging waarvan u een opzegkaartje aan ons hebt
gegeven, een eventuele schade volledig onder deze verzekering afwikkelen - met inachtneming van de voor
de betreffende rubriek geldende voorwaarden -, mits de verzekerde zijn rechten uit die elders lopende
verzekering alsdan onvoorwaardelijk aan ons overdraagt en zonodig de hiervoor benodigde acte van cessie
op ons eerste verzoek ondertekent en aan ons ter beschikking stelt.

6.

Premie

6.1

Premiegrondslag
De premie voor deze verzekering is (mede) gebaseerd op het totaal aantal verzekerde rubrieken.
Indien gedurende de looptijd van deze verzekering één of meer rubrieken worden beëindigd - ongeacht
de aanleiding daartoe - hebben wij het recht de premie voor de resterende rubrieken, alsook de totale
premie voor deze verzekering aan te passen aan die gewijzigde situatie.
Een dergelijke aanpassing geeft u niet het recht de verzekering voor de resterende rubrieken te beëindigen.

6.2
6.2.1

Premiebetaling
U dient de premie, de kosten en de eventuele assurantiebelasting uiterlijk op de 30e dag nadat zij
verschuldigd zijn te betalen.

6.2.2

Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn betaalt of weigert te betalen, vindt schorsing van de
dekking plaats met ingang van de eerste dag waarop het bedrag verschuldigd was. U dient het verschuldigde
alsnog te betalen.

6.2.3

Tijdens de schorsing verlenen wij geen dekking. De dekking gaat weer in onmiddellijk nadat wij het
verschuldigde bedrag hebben ontvangen.

6.2.4

Gedurende de schorsing zijn wij bevoegd de verzekering zonder inachtneming van een opzegtermijn op een
door ons te bepalen tijdstip te beëindigen.

7.

Wijzigingen

7.1
7.1.1

Wijziging van premie en voorwaarden
Indien wij onze tarieven of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering, dan wel
voor één of meer van de hierop verzekerde rubrieken herzien, kunnen wij deze verzekering of die rubriek aan
de nieuwe tarieven of voorwaarden aanpassen op een door ons te bepalen datum.

7.1.2

Wij lichten u over zo’n wijziging in en gaan er dan van uit dat u daarmee akkoord gaat, tenzij u ons
binnen de termijn, genoemd in onze mededeling, schriftelijk het tegendeel laat weten. In het laatste geval
eindigt de verzekering geheel of gedeeltelijk - afhankelijk van de rubriek(en) waarop de wijziging betrekking
heeft - op de datum, genoemd in onze mededeling.
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7.1.3

U kunt deze verzekering niet opzeggen indien de aanpassing:
- voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
- een verlaging van de premie of een verruiming van de dekking inhoudt;
- voortvloeit uit een toepassing van de indexbepalingen.

7.2
7.2.1

Wijziging van risico
De ligging, de bouwaard, het gebruik van het woonhuis en het eventuele 2e risicoadres ten tijde van het
aangaan van deze verzekering zijn ons volledig bekend.

7.2.2

U bent verplicht ons zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden, in kennis te stellen van elke
belangrijke verandering van het risico, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
verandering in gebruik of bestemming van het woonhuis;
leegstand van het woonhuis;
het buiten gebruik zijn van het woonhuis, gedurende een aaneengesloten periode van
2 maanden of die naar verwachting langer dan 2 maanden zal duren;
het kraken van het woonhuis of van een van de bijgebouwen;
iedere uitbreiding of verandering van de verzekerde hoedanigheid;
het in het buitenland stallen van het verzekerd object voor een periode langer dan 6 maanden.

7.2.3

Na melding van een risicowijziging als hiervoor bedoeld hebben wij het recht de premie en voorwaarden te
herzien, dan wel de verzekering of de betreffende verzekerde rubriek, met inachtneming van een
opzegtermijn van 30 dagen, te beëindigen.

7.2.4

Indien melding van een risicowijziging als hiervoor bedoeld niet of niet tijdig geschiedt, vervalt het recht op
schadevergoeding 2 maanden na de datum van risicowijziging. Het vorenstaande geldt niet als de
verzekering na kennisgeving van de risicowijziging ongewijzigd zou zijn voortgezet. Indien wij de verzekering
slechts tegen een hogere premie of op gewijzigde voorwaarden zouden hebben voortgezet, vindt vergoeding
van een eventuele schade plaats in verhouding van de betaalde tot de te betalen premie respectievelijk met
inachtneming van die gewijzigde voorwaarden.

8.

Duur en einde van de verzekering

8.1

Verzekeringsduur
De verzekering is aangegaan voor een minimumduur, zoals vermeld op het polisblad.

8.2
Einde van de verzekering
8.2.1 De verzekering kan door u schriftelijk worden opgezegd:
8.2.1.1 Tijdens de minimumduur:
- met ingang van de in de polis vermelde contractvervaldatum, mits deze opzegging ten minste een maand
voor deze datum is verzonden;
- na een schademelding, maar uiterlijk 30 dagen nadat de schade is afgewikkeld;
- zodra u, als verzekeringnemer, niet meer werkelijk in Nederland woont of gevestigd bent;
- bij schuldsanering, voor zover deze door de rechter is uitgesproken, of zodra u in staat van faillissement
bent komen te verkeren.
8.2.1.2 Na het verstrijken van de minimumduur: op elk gewenst moment, met een opzegtermijn van een maand.
8.2.2

De verzekering kan door BIJDEVAATE schriftelijk worden opgezegd:
- met ingang van de in de polis vermelde contractvervaldatum. BIJDEVAATE zal daarbij een opzegtermijn
van twee maanden in acht nemen;
- na een schademelding, maar uiterlijk 30 dagen nadat de schade is afgewikkeld kan direct door
BIJDEVAATE worden opgezegd;
- In geval van opzet van een verzekerde om BIJDEVAATE te misleiden, kan direct door BIJDEVAATE
worden opgezegd.
- zodra u, als verzekeringnemer, niet meer werkelijk in Nederland woont of gevestigd bent;
- bij schuldsanering, voor zover deze door de rechter is uitgesproken, of zodra u in staat van faillissement
bent komen te verkeren.

8.2.3

De verzekering kan door u, of ingeval van uw overlijden door uw erfgenamen, schriftelijk worden opgezegd
binnen twee maanden nadat BIJDEVAATE tegenover u een beroep op de niet nakoming van de
mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt op de datum die
in de opzeggingsbrief is vermeld.

8.2.4

De verzekering kan door BIJDEVAATE schriftelijk worden opgezegd binnen twee maanden na de
ontdekking door BIJDEVAATE dat u de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet bent
nagekomen en u daarbij heeft gehandeld met opzet om BIJDEVAATE te misleiden dan wel BIJDEVAATE de
verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de
datum die in de opzeggingsbrief is vermeld.

11

8.3
8.3.1

Eigendomsovergang
Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de dekking voor dat belang 30 dagen na die overgang – tenzij
BIJDEVAATE met de nieuwe belanghebbende overeenkomt de verzekering voor dat belang voort te zetten –
of zoveel eerder als de nieuwe belanghebbende elders een verzekering sluit.

8.3.2

Bij overgang van het verzekerd belang ten gevolge van uw overlijden blijft de verzekering van kracht, tenzij
uw erfgenamen of wij de verzekering opzeggen binnen 9 maanden nadat dit overlijden bekend is geworden
met inachtneming van een termijn van één maand.
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Adres
Kennisgevingen door BIJDEVAATE aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij
BIJDEVAATE bekende adres of aan het adres van de verzekeringsadviseur door wiens bemiddeling de
verzekering loopt.
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Toepasselijk recht
Op deze verzekering zelf is Nederlands recht van toepassing.
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Uw privacy

11.1

Gebruik persoonsgegevens
Als u een verzekering of een andere financiële dienst aanvraagt, vragen wij om persoonsgegevens. Zonder
deze gegevens komt de overeenkomst niet tot stand. Wij gebruiken uw gegevens om de overeenkomst af te
sluiten en uit te voeren. Wij gebruiken ze ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om fraude te
kunnen voorkomen en bestrijden, om (statistische) analyses te maken en voor marketingactiviteiten.

11.2

Verstrekking gegevens aan derden
Soms verstrekken wij (een deel van) uw gegevens ook aan andere partijen, zoals postbedrijven,
automatiseerders en bedrijven waaraan wij specifieke taken hebben uitbesteed. Wij doen dit alleen als dit
noodzakelijk is en nemen daarbij maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Verder
verstrekken wij uw gegevens niet aan anderen, tenzij wij dit verplicht zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om
de Belastingdienst, toezichthouders, de politie of justitie.

11.3

Bewaartermijn
Als u gegevens heeft verstrekt voor een offerte, bewaren wij die maximaal zes maanden. De gegevens die
wij nodig hebben om een overeenkomst aan te gaan en uit te voeren bewaren wij na het einde van de
overeenkomst minimaal twintig jaar.

11.4

Gedragscode
Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Daarbij houden wij ons aan ons privacyreglement. Deze
kunt u lezen op onze website www.bijdevaateassuradeuren.nl.

11.5

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook hebt u het recht
om bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw
persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Wilt u hiervan gebruik maken? Stuur dan
een verzoek naar Bijdevaate t.a.v. de functionaris gegevensbescherming, postbus 26, 4300 AA Zierikzee of
e-mail dit naar gegevensbescherming@bijdevaate.nl. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zodat
wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto en
Burgerservicenummer (BSN) zwart, om uw privacy te beschermen. De functionaris gegevensbescherming
reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen vier weken. Vind u dat wij de
privacywetgeving niet goed naleven? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). De verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie is
opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer FG001885.
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Klachten
Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van BIJDEVAATE Postbus 26, 4300 AA Zierikzee, telefoon (0111) 453100.
Wanneer het oordeel van BIJDEVAATE voor u niet bevredigend is, kunt u zich binnen 3 maanden
wenden tot:
- de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, telefoon (070) 333 89 99.
BIJDEVAATE staat bij KiFiD ingeschreven onder aansluitnummer 300.002110.
Meer informatie vindt u op de website www.kifid.nl.
Als u hier geen gebruik van wilt maken, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
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Aa Bijzondere voorwaarden woonhuis
Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op
de rubriek Aa woonhuis. Deze bijzondere voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:
1. Begripsomschrijvingen
2. Dekking
3. Bijzondere uitsluitingen
4. Indexering
5. Onderverzekering en garantie tegen onderverzekering
6. Schade

1.

Begripsomschrijvingen

1.1

Verzekerden
Verzekerden zijn: u, de verzekeringnemer, alsmede uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u duurzaam
samenwoont.

1.2

Woonhuis
Onder het woonhuis wordt verstaan: het op het polisblad omschreven woonhuis - inclusief het daartoe
behorende (kunststof) glas -, dat door een verzekerde wordt bewoond, alsmede de daarbij behorende:
- garages, schuurtjes en bijgebouwen, mits van dezelfde bouwaard als het woonhuis;
- antennes en zonweringen;
- centrale verwarmingsinstallaties en
- terreinafscheiding, mits niet bestaande uit planten, bomen, struiken of rietmatten.
Fundamenten en bijgebouwen zoals niet-aangebouwde garages, schuurtjes en dergelijke met een andere
bouwaard dan het woonhuis, zijn nadrukkelijk niet onder het woonhuis begrepen.

1.3

Antenne
Onder antenne wordt verstaan de op het woonadres van de verzekeringnemer aanwezige geleider of
combinatie van metalen geleiders, verbonden aan de zender of ontvanger, met als doel het uitstralen of
opvangen van elektro magnetische golven, alsmede die zaken welke volgens verkeersopvatting onderdeel
uitmaken van de antenne, ongeacht of deze zich binnen of buiten de woning bevinden.

1.4

Zonwering
Onder de zonwering wordt verstaan de aan de buitenzijde van het woonhuis van verzekeringnemer
bevestigde voorziening dienende tot het buitensluiten van (overmatig, hinderlijk) zonlicht, zoals
zonneschermen, jaloezieën, luifels en soortgelijke, alsmede die zaken welke volgens verkeersopvatting
onderdeel uitmaken van de zonwering, ongeacht of deze zich binnen of buiten de woning bevinden.

1.5

Bereddingskosten
Onder bereddingskosten worden verstaan: de kosten die een verzekerde voor, bij of na een gedekte
schadegebeurtenis heeft gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming van direct dreigende schade
of ter vermindering van bestaande schade. Hieronder wordt ook verstaan schade aan zaken die bij het
nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

1.6

Schade
Onder schade wordt verstaan: de aantasting van het vermogen van een verzekerde door beschadiging of
verlies van het verzekerde woonhuis.

1.7

Opruimingskosten
Onder opruimingskosten worden verstaan: de niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van het
bovengronds wegruimen en/of afbreken van de verzekerde zaken, voor zover dit wegruimen en/of afbreken
het noodzakelijk gevolg is van een door deze verzekering gedekte schade.

1.8

Herbouwwaarde
Als herbouwwaarde geldt het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het woonhuis op dezelfde plaats en
met dezelfde bestemming.

1.9

Herstelkosten
Onder herstelkosten vallen alle kosten, verbonden aan het in de oorspronkelijke staat of vorm terugbrengen
van het verzekerde object, waaronder de noodzakelijke kosten van wegruimen en/of afbreken van de
verzekerde zaken, teneinde herstel mogelijk te maken.

1.10

Verkoopwaarde
Onder verkoopwaarde wordt verstaan de waarde van het woonhuis bij verkoop in ontruimde en onverhuurde
staat onder aftrek van de waarde van de grond.
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1.11

Dagwaarde
Onder de dagwaarde wordt verstaan: de nieuwwaarde van de antenne/zonwering onder aftrek van een
bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.

1.12

Glas
Onder glas wordt verstaan: glas dat tot lichtdoorlating dient in ramen en deuren, waaronder ook begrepen
wordt kunststof in dakramen en dakkoepels.

1.13

Illegale activiteiten
Onder illegale activiteiten worden verstaan alle wettelijk niet toegestane activiteiten, zoals hennepteelt,
fabricage van of handel in hennepproducten, XTC-pillen, heroïne, cocaïne en andere drugs;
het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken.

2.

Dekking
Wij vergoeden de schade als gevolg van iedere, tijdens de looptijd van deze verzekering voorgevallen
oorzaak, die niet onder de Algemene Voorwaarden of krachtens het onder 3. gestelde is uitgesloten.
In geval van waterschade vergoeden wij niet de reparatiekosten van daken, balkons, dakgoten en
afvoerpijpen. De gevolgschade is wel gedekt.
Wij vergoeden bovendien de kosten van:
- opsporing van het defect aan waterleidingen, centrale
verrwarmings- en airconditioninginstallaties;
- het voor opsporing noodzakelijke hak- en breekwerk;
- het herstel van het hak- en breekwerk.

2.1.
2.1.1

2.1.2.

Boven het verzekerde bedrag
Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag:
a de bereddingskosten;
b het salaris en de kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen.
Het salaris en de kosten van de door de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze
geraadpleegde deskundigen, worden slechts vergoed voor zover dit salaris en deze kosten
niet uitgaan boven het salaris en de kosten welke de door BIJDEVAATE benoemde expert en
diens deskundigen in rekening brengen.
In geval van een gedekte gebeurtenis vergoeden wij bovendien:
a de opruimingskosten tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag;
b de noodzakelijke kosten van bewaking eveneens tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag;
c de huurderving op basis van de huurwaarde van het woonhuis:
- gedurende de gebruikelijke tijd die nodig is voor herstel of herbouw van het woonhuis tot ten
hoogste 52 weken;
- indien het woonhuis niet wordt hersteld of herbouwd gedurende ten hoogste 12 weken;
d andere noodzakelijke kosten tot ten hoogste € 500,-.

2.2

Aan- en verbouw
Gedurende de tijd dat het woonhuis in aan- of verbouw is, zijn meeverzekerd de op of nabij de bouwplaats
aanwezige bouw materialen, alsmede de zaken die in het woonhuis moeten worden geplaatst of
geïnstalleerd en daarna blijvend deel uitmaken van het woonhuis. Schade door diefstal aan te plaatsen of te
installeren zaken wordt uitsluitend vergoed indien deze zaken ten tijde van het ontstaan van de schade
aanwezig waren in het woonhuis én:
- het in aan- of verbouw zijnde woonhuis afsluitbaar is, en
- anderen dan de verzekerde of de aan-/onderaannemer geen toegang tot het woonhuis hebben, en
- u of uw echtgeno(o)t(e) of partner de sleutels beheren, en
- er sporen van braak aan het woonhuis zijn.

2.3

Wij vergoeden de kosten van herstel van tuinaanleg, beplanting en bestrating, inclusief de eventueel
daarmee gepaard gaande kosten van opruiming, voor zover niet elders gedekt op deze of een andere
verzekering, tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag. Schade veroorzaakt door langzaam werkende
(weers)invloeden, storm of vandalisme is echter uitgesloten van dekking.

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Bijzondere uitsluitingen
Wij vergoeden niet de schade:
die bestaat in of het gevolg is van slijtage of andere geleidelijk werkende (weers)invloeden, alsmede schade
door grondwater;
die is veroorzaakt door vochtdoorlating van muren;
die het gevolg is van regen, hagel, sneeuw of smeltwater, binnengedrongen door openstaande ramen,
deuren of luiken;
die bestaat in of veroorzaakt is door slecht of achterstallig onderhoud dat aan een verzekerde te verwijten is;
die het gevolg is van bouw-, montage- en/of constructiefouten;
die het gevolg is van instorting, inzakking of verzakking;
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3.14

door werkzaamheden in het kader van reinigen, onderhoud en reparatie van de woning;
die het gevolg is van normaal gebruik, zoals vlekken, krassen, schrammen of deuken,
die is veroorzaakt door dieren die met goedvinden van een verzekerde in het woonhuis verblijven, alsmede
schade veroorzaakt door ongedierte;
aan het verzekerde glas, gedurende de tijd dat het woonhuis in aan- of verbouw is, leeg staat of is gekraakt,
alsmede ontstaan tijdens het (ver)plaatsen of bewerken van het glas;
die bestaat in het niet goed functioneren van de antenne/zonwering, dat niet door een van buiten aankomend
onheil veroorzaakt is.
die is ontstaan door of in verband met illegale activiteiten in uw woning of op het perceel. Het is niet van
belang of u op de hoogte was van deze illegale activiteiten;
die is ontstaan gedurende de periode waarin illegale activiteiten in uw woning of op het perceel plaatsvinden.
Het is niet van belang of u hiermee bekend was en of de schade verband houdt met deze illegale activiteiten;
die bestaat uit of veroorzaakt is door lekkende kitnaden en/of voegwerk.

4.

Indexering

4.1

Jaarlijks wordt per hoofdpremievervaldatum het verzekerde bedrag aangepast aan de algemene
prijsontwikkelingen van woonhuizen. De premie wordt daarmee in evenredigheid verlaagd of verhoogd. Dit
vindt plaats overeenkomstig de gegevens van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde
prijsindexcijfer van woonhuizen.

4.2

Indien bij schade de waarde van het woonhuis hoger blijkt te zijn dan het op de laatste premie vervaldatum
vastgestelde verzekerde bedrag, zullen de experts op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor
de Statistiek ook een raming maken van het indexcijfer voor de bouwkosten op het moment van de schadegebeurtenis. Is het laatst bedoelde indexcijfer hoger dan het indexcijfer op de hoofdpremievervaldatum
onmiddellijk voorafgaande aan de schadedatum, dan geldt voor de regeling van de schade als verzekerd
bedrag het bedrag dat overeenkomt met het index cijfer op het moment van de schade echter met als
maximum 125% van het op de laatste hoofdpremievervaldatum vastgestelde verzekerde bedrag.

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

5.

Onderverzekering en garantie tegen onderverzekering

5.1

Onderverzekering
Indien bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag lager is dan de waarde van het woonhuis onmiddellijk
voor de schadegebeurtenis, wordt de schadevergoeding verleend in de verhouding van het verzekerde
bedrag tot de volle waarde. Dit vindt geen toepassing op de expertisekosten en de dekking ter zake glas.

5.2.
5.2.1

Garantie tegen onderverzekering
Indien uit het polisblad blijkt, dat u uw woonhuis hebt verzekerd met garantie tegen onderverzekering,
garanderen wij, dat wij u de schade volledig vergoeden, ongeacht of het verzekerde bedrag overeenstemt
met de herbouwwaarde van het verzekerde woonhuis.
Zolang deze garantie - met inachtneming van het hierna bepaalde - geldt, is het bepaalde onder 4.2 op deze
verzekering niet van toepassing.

5.2.2

De garantie tegen onderverzekering is onbeperkt geldig. Wel dient u het aan ons te melden als u uw woning
verbouwd hebt, waardoor de inhoud van uw woning groter is geworden. Indien wij dit nodig achten, kunnen
wij het verzekerde bedrag aanpassen.

5.2.3

Deze garantie vervalt indien bij schade blijkt dat de gegevens op grond waarvan wij de garantie hebben
verstrekt door u onjuist of onvolledig zijn weergegeven.

6.

Schade

6.1.

Vaststelling van de schade
- De schade zal in onderling overleg of door een door ons te benoemen expert worden vastgesteld, tenzij
wordt overeengekomen dat twee experts de schade zullen vaststellen. U en wij benoemen dan elk een
expert.
- Deze experts benoemen samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden, een derde expert, die bij
gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties bindend
vaststelt. Door medewerking te verlenen aan de vaststelling van de schade worden wij niet tot uitkering
verplicht.
De taxatie van de expert(s) vermeldt:
a. het verschil tussen de herbouwwaarde onmiddellijk voor en van het overgebleven deel van het woonhuis
onmiddellijk na de schadegebeurtenis;
b het verschil tussen de verkoopwaarde onmiddellijk voor en van het over gebleven deel van het woonhuis
onmiddellijk na de schadegebeurtenis;
c alle onder a. en b. genoemde waarden.

6.1.1.
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6.2.

Omvang van de schade
a Binnen 12 maanden na de schadedatum moet u ons schriftelijk meedelen of u gaat herbouwen of
herstellen.
b Bij herbouw of herstel met dezelfde bestemming vindt de schadevergoeding plaats naar herbouwwaarde.
c Indien u uw beslissing of u gaat herbouwen of herstellen niet binnen de genoemde termijn, of uiterlijk
binnen 12 maanden na ontvangst van het expertiserapport, hebt kenbaar gemaakt, dan wel indien reeds
voor de schadedatum:
▪ u of uw echtgeno(o)t(e) of partner het voornemen had het woonhuis af te breken;
▪ het woonhuis bestemd was voor afbraak of onteigening;
▪ het woonhuis leeg stond;
▪ het woonhuis langer dan 2 maanden buiten gebruik was;
▪ het woonhuis ter verkoop stond aangeboden;
▪ het woonhuis geheel of gedeeltelijk was gekraakt,
vindt de definitieve schadeafwikkeling, behoudens het bepaalde in 7.2. van de Algemene Voorwaarden,
plaats op basis van verkoopwaarde.
d In alle andere gevallen wordt het laagste van de naar herbouwwaarde en naar verkoopwaarde berekende
schadebedrag vergoed.

6.3.
6.3.1

Schade-uitkering
Indien de schadevergoeding plaatsvindt op basis van herbouwwaarde/herstelkosten:
- wordt eerst 40% van de naar herbouwwaarde berekende schadevergoeding uitgekeerd;
- vindt de uitkering van het meerdere plaats onder overlegging van de nota’s.
De totale uitkering zal nimmer meer bedragen dan de werkelijk aan de herbouw/het herstel bestede kosten.

6.3.2

Indien het een antenne of zonwering betreft, geldt het volgende:
- Herstelkosten
Indien de antenne/zonwering kan worden gerepareerd, vergoeden wij de hieraan verbonden herstelkosten,
tot ten hoogste de dagwaarde;
- Vervanging
Indien de antenne/zonwering niet kan worden hersteld, vergoeden wij de aanschafkosten van een
soortgelijke zonwering, verminderd met 2% voor iedere maand dat de zonwering ouder is dan 12 maanden
De vergoeding zal echter ten minste 30% van de aanschafkosten bedragen.

6.3.3

In alle andere gevallen wordt de berekende schadevergoeding in één termijn uitgekeerd. De totale uitkering
zal niet meer bedragen dan indien van de herbouwwaarde zou zijn uitgegaan.

6.4

Glasschade
Wij zullen het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en kwaliteit laten
vervangen dan wel - dit aan ons ter keuze - de kostprijs van het glas vermeerderd met de inzetkosten in geld
vergoeden.
U hebt het recht in geval van breuk van enkelwandige ruiten van onbewerkt vlakglas, kleiner dan 4 m2, deze
te laten vervangen door ruiten van dezelfde soort en kwaliteit.

6.5.

Eigen risico
a
De schade-uitkering wordt bij elke storm- of harde windschade verminderd met een eigen risico van
€ 250,-. Dit eigen risico is niet afkoopbaar.
b
De uitkering voor de eerste schade onder deze rubriek in enig kalenderjaar, anders dan onder a
genoemd, wordt verleend zonder toepassing van een eigen risico. Voor elke volgende schade in
hetzelfde kalenderjaar, waarvoor uitkering verschuldigd is, geldt een eigen risico van € 250,- per
gebeurtenis.
c
Indien door dezelfde oorzaak ook schade aan andere onder rubriek A verzekerde zaken is ontstaan,
zal per gebeurtenis een van toepassing zijnd eigen risico slechts één keer worden ingehouden.
d
Op het onderdeel “Glasschade” is geen eigen risico van toepassing.
e
Indien blijkens het polisblad een algemeen geldend eigen risico is overeengekomen gelden de
bepalingen onder b en c boven dit overeengekomen eigen risico.
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Ab Bijzondere voorwaarden
bijgebouwen
Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking
op de rubriek Ab bijgebouwen. Deze bijzondere voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:
1. Begripsomschrijvingen
2. Dekking
3. Bijzondere uitsluitingen
4. Indexering
5. Onderverzekering en garantie tegen onderverzekering
6. Schade

1.

Begripsomschrijvingen

1.1

Verzekerden
Verzekerden zijn: u, de verzekeringnemer, alsmede uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u duurzaam
samenwoont.

1.2

Bijgebouwen
Onder bijgebouwen worden verstaan: niet-aangebouwde doch wel bij het woonhuis behorende bouwwerken
- inclusief het daartoe behorende (kunststof) glas -, die bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven,
zoals garages, schuurtjes en dergelijke, met een bouwaard anders dan de bouwaard als het op het polisblad
omschreven woonhuis.

1.3

Woonhuis
Onder het woonhuis wordt verstaan: het op het polisblad omschreven woonhuis - inclusief het daartoe
behorende (kunststof) glas -, dat door een verzekerde wordt bewoond, alsmede de daarbij behorende:
- garages, schuurtjes en bijgebouwen, mits van dezelfde bouwaard als het woonhuis;
- antennes en zonweringen;
- centrale verwarmingsinstallaties en;
- terreinafscheiding, mits niet bestaande uit planten, bomen, struiken of rietmatten.
Fundamenten en bijgebouwen zoals niet-aangebouwde garages, schuurtjes en dergelijke met een andere
bouwaard dan het woonhuis, zijn nadrukkelijk niet onder het woonhuis begrepen.

1.4

Bereddingskosten
Onder bereddingskosten worden verstaan: de kosten die een verzekerde voor, bij of na een gedekte
schadegebeurtenis heeft gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming van direct dreigende schade
of ter vermindering van bestaande schade. Hieronder wordt ook verstaan schade aan zaken die bij het
nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

1.5

Schade
Onder schade wordt verstaan: de aantasting van het vermogen van een verzekerde door beschadiging of
verlies van het verzekerde bijgebouw.

1.6

Opruimingskosten
Onder opruimingskosten worden verstaan: de niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van het
bovengronds wegruimen en/of afbreken van de verzekerde zaken, voor zover dit wegruimen en/of afbreken
het noodzakelijk gevolg is van een door deze verzekering gedekte schade.

1.7

Herbouwwaarde
Als herbouwwaarde geldt het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het bijgebouw op dezelfde plaats en
met dezelfde bestemming.

1.8

Herstelkosten
Onder herstelkosten vallen alle kosten, verbonden aan het in de oorspronkelijke staat of vorm terugbrengen
van het verzekerde object, waaronder de noodzakelijke kosten van wegruimen en/of afbreken van de
verzekerde zaken, teneinde herstel mogelijk te maken.

1.9

Illegale activiteiten
Onder illegale activiteiten worden verstaan alle wettelijk niet toegestane activiteiten, zoals hennepteelt,
fabricage van of handel in hennepproducten, XTC-pillen, heroïne, cocaïne en andere drugs;
het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken.
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2.
2.1.
2.1.1

Dekking
Wij vergoeden de schade als gevolg van iedere, tijdens de looptijd van deze verzekering voorgevallen
oorzaak, die niet onder de Algemene Voorwaarden of krachtens het onder 3. gestelde is uitgesloten.
Boven het verzekerde bedrag
Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag:
a de bereddingskosten;
b het salaris en de kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen.
Het salaris en de kosten van de door de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze
geraadpleegde deskundigen, worden slechts vergoed voor zover dit salaris en deze kosten niet uitgaan
boven het salaris en de kosten welke de door BIJDEVAATE benoemde expert en diens deskundigen in
rekening brengen.

2.1.2

In geval van een gedekte gebeurtenis vergoeden wij bovendien de opruimingskosten tot ten hoogste 10%
van het verzekerde bedrag;

2.2

Aan- en verbouw
Gedurende de tijd dat het bijgebouw in aan- of verbouw is, zijn meeverzekerd de op of nabij de bouwplaats
aanwezige bouwmaterialen, alsmede de zaken die in het bijgebouw moeten worden geplaatst of
geïnstalleerd en daarna blijvend deel uitmaken van het bijgebouw.
Schade door diefstal aan te plaatsen of te installeren zaken wordt uitsluitend vergoed indien deze zaken ten
tijde van het ontstaan van de schade aanwezig waren in het bijgebouw én:
- het in aan- of verbouw zijnde bijgebouw afsluitbaar is, en
- anderen dan de verzekerde of de aan-/onderaannemer geen toegang tot het bijgebouw hebben, en
- u of uw echtgeno(o)t(e) of partner de sleutels beheren, en
- er sporen van braak aan het bijgebouw zijn.

3.

Bijzondere uitsluitingen

3.1

die bestaat in of het gevolg is van slijtage of andere geleidelijk werkende (weers)invloeden, alsmede schade
door grondwater;
die is veroorzaakt door vochtdoorlating van muren;
die het gevolg is van regen, hagel, sneeuw of smeltwater, binnengedrongen door openstaande ramen,
deuren of luiken;
die bestaat in of veroorzaakt is door slecht of achterstallig onderhoud dat aan een verzekerde te verwijten is;
die het gevolg is van bouw-, montage- en/of constructiefouten;
die het gevolg is van instorting, inzakking of verzakking;
door werkzaamheden in het kader van reinigen, onderhoud en reparatie van de woning;
die het gevolg zijn van normaal gebruik, zoals vlekken, krassen, schrammen of deuken,
die is veroorzaakt door dieren die met goedvinden van een verzekerde in het woonhuis verblijven, alsmede
schade veroorzaakt door ongedierte;
aan het verzekerde glas, gedurende de tijd dat het woonhuis in aan- of verbouw is, leeg staat of is gekraakt,
alsmede ontstaan tijdens het (ver)plaatsen of bewerken van het glas;
die bestaat in het niet goed functioneren van de antenne/zonwering, dat niet door een van buiten aankomend
onheil veroorzaakt is.
die is ontstaan door of in verband met illegale activiteiten in uw woning of op het perceel. Het is niet van
belang of u op de hoogte was van deze illegale activiteiten;
die is ontstaan gedurende de periode waarin illegale activiteiten in uw woning of op het perceel plaatsvinden.
Het is niet van belang of u hiermee bekend was en of de schade verband houdt met deze illegale activiteiten

Wij vergoeden niet de schade:

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

4.

Indexering

4.1

Jaarlijks wordt per hoofdpremievervaldatum het verzekerde bedrag aangepast aan de algemene
prijsontwikkelingen van woonhuizen. De premie wordt daarmee in evenredigheid verlaagd of verhoogd. Dit
vindt plaats overeenkomstig de gegevens van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde
prijsindexcijfer van woonhuizen.

4.2

Indien bij schade de waarde van het bijgebouw hoger blijkt te zijn dan het op de laatste premievervaldatum
vastgestelde verzekerde bedrag, zullen de experts op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor
de Statistiek ook een raming maken van het indexcijfer voor de bouwkosten op het moment van de
schadegebeurtenis. Is het laatst bedoelde indexcijfer hoger dan het indexcijfer op de hoofdpremievervaldatum onmiddellijk voorafgaande aan de schadedatum, dan geldt voor de regeling van de schade als
verzekerd bedrag het bedrag dat overeenkomt met het indexcijfer op het moment van de schade echter met
als maximum 125% van het op de laatste hoofdpremievervaldatum vastgestelde verzekerde bedrag.
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5.

Onderverzekering en garantie tegen onderverzekering

5.1

Onderverzekering
Indien bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag lager is dan de waarde van het bijgebouw onmiddellijk
voor de schadegebeurtenis, wordt de schadevergoeding verleend in de verhouding van het verzekerde
bedrag tot de volle waarde. Dit vindt geen toepassing op de expertisekosten en de dekking ter zake glas.

5.2.
5.2.1

Garantie tegen onderverzekering
Indien uit het polisblad blijkt, dat u uw bijgebouwen hebt verzekerd met garantie tegen onderverzekering,
garanderen wij, dat wij u de schade volledig vergoeden, ongeacht of het verzekerde bedrag overeenstemt
met de herbouwwaarde van het verzekerde bijgebouw.
Zolang deze garantie met inachtneming van het hierna bepaalde geldt, is het bepaalde onder 4.2 op deze
verzekering niet van toepassing.

5.2.2.

Deze garantie vervalt:
a na verloop van 5 achtereenvolgende jaren, gerekend vanaf de datum waarop de herbouwwaarde is
vastgesteld.
b indien bouwkundige of andere wijzigingen aan het bijgebouw zijn voltrokken die van invloed zijn op de
factoren die bepalend zijn voor de berekening van de herbouwwaarde. De garantie blijft evenwel in stand,
indien na intreding van de wijzigingen een hernieuwde herbouwwaardevaststelling heeft plaatsgevonden
en het verzekerde bedrag dienovereenkomstig is aangepast.
c indien bij schade blijkt dat de gegevens op grond waarvan wij de garantie hebben verstrekt door u onjuist
of onvolledig zijn weergegeven.

6.

Schade

6.1.

Vaststelling van de schade
- De schade zal in onderling overleg of door een door ons te benoemen expert worden vastgesteld, tenzij
wordt overeen gekomen dat twee experts de schade zullen vaststellen. U en wij benoemen dan elk een
expert.
- Deze experts benoemen samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden, een derde expert, die bij
gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties bindend
vaststelt.
Door medewerking te verlenen aan de vaststelling van de schade worden wij niet tot uitkering verplicht.
De taxatie van de expert(s) vermeldt:
a
het verschil tussen de herbouwwaarde onmiddellijk voor en van het overgebleven deel van het
bijgebouw onmiddellijk na de schadegebeurtenis;
b
het verschil tussen de verkoopwaarde onmiddellijk voor en van het overgebleven deel van het
bijgebouw onmiddellijk na de schadegebeurtenis;
c
alle onder a. en b. genoemde waarden.

6.1.1.

6.2.

Omvang van de schade
a
Binnen 12 maanden na de schadedatum moet u ons schriftelijk meedelen of u gaat herbouwen of
herstellen.
b
Bij herbouw of herstel met dezelfde bestemming vindt de schadevergoeding plaats naar
herbouwwaarde.
c
Indien u uw beslissing of u gaat herbouwen of herstellen niet binnen de genoemde termijn, of uiterlijk
binnen 12 maanden na ontvangst van het expertiserapport, hebt kenbaar gemaakt, dan wel indien
reeds voor de schadedatum:
▪ u of uw echtgeno(o)t(e) of partner het voornemen had het bijgebouw af te breken;
▪ het bijgebouw bestemd was voor afbraak of onteigening;
▪ het woonhuis leeg stond;
▪ het woonhuis langer dan 2 maanden buiten gebruik was;
▪ het woonhuis ter verkoop stond aangeboden;
▪ het woonhuis geheel of gedeeltelijk was gekraakt, vindt de definitieve schadeafwikkeling,
behoudens het bepaalde in 7.2 van de Algemene Voorwaarden, plaats op basis van 40% van de
herbouwwaarde dan wel op basis van verkoopwaarde indien deze lager is.

6.3.
6.3.1

Schade-uitkering
Indien de schadevergoeding plaatsvindt op basis van herbouwwaarde/herstelkosten:
- wordt eerst 40% van de naar herbouwwaarde berekende schadevergoeding uitgekeerd;
- vindt de uitkering van het meerdere plaats onder overlegging van de nota’s.
De totale uitkering zal nimmer meer bedragen dan de werkelijk aan de herbouw/het herstel bestede kosten.

6.3.2

In alle andere gevallen wordt de berekende schadevergoeding in één termijn uitgekeerd. De totale uitkering
zal niet meer bedragen dan indien van de herbouwwaarde zou zijn uitgegaan.
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6.4

Glasschade
Wij zullen het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en kwaliteit laten
vervangen dan wel - dit aan ons ter keuze - de kostprijs van het glas vermeerderd met de inzetkosten in geld
vergoeden. U hebt het recht in geval van breuk van enkelwandige ruiten van onbewerkt vlakglas, kleiner dan
4 m2, deze te laten vervangen door ruiten van dezelfde soort en kwaliteit.

6.5.

Eigen risico
a
De schade-uitkering wordt bij elke storm- of harde windschade verminderd met een eigen risico
van € 250,-.. Dit eigen risico is niet afkoopbaar.
b
De uitkering voor de eerste schade onder deze rubriek in enig kalenderjaar, anders dan onder a
genoemd, wordt verleend zonder toepassing van een eigen risico. Voor elke volgende schade in
hetzelfde kalenderjaar, waarvoor uitkering verschuldigd is, geldt een eigen risico van € 250,- per
gebeurtenis.
c
Indien door dezelfde oorzaak ook schade aan andere onder rubriek A verzekerde zaken is
ontstaan, zal per gebeurtenis een van toepassing zijnd eigen risico slechts één keer worden
ingehouden.
d
Op het onderdeel “Glasschade” is geen eigen risico van toepassing.
e
Indien blijkens het polisblad een algemeen geldend eigen risico is overeengekomen gelden de
bepalingen onder b en c boven dit overeengekomen eigen risico.
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Ac Bijzondere voorwaarden
appartementseigenarenbelang

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben
betrekking op de rubriek Ac appartementseigenarenbelang. Deze bijzondere voorwaarden bestaan
uit de volgende hoofdstukken:
1. Begripsomschrijvingen
2. Dekking
3. Bijzondere uitsluitingen
4. Onderverzekering
5. Schade

1.

Begripsomschrijvingen

1.1

Verzekerden
Verzekerden zijn: u, de verzekeringnemer, alsmede uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u duurzaam
samenwoont.

1.2

appartementseigenarenbelang
Onder de appartementseigenarenbelangen worden verstaan: de voor rekening van een
appartementseigenaar aangebrachte veranderingen en verbeteringen van het door u bewoonde woonhuis,
zoals centrale verwarmings-, keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, behang- en schilderwerk en
terreinafscheidingen, mits niet bestaande uit planten, bomen, struiken of rietmatten. Het tot het woonhuis
behorende (kunststof) glas, antennes en zonweringen worden eveneens tot de
appartementseigenarenbelangen gerekend.
Parket- of laminaatvloeren worden uitsluitend tot de appartementseigenarenbelangen gerekend voor zover
deze vast en/of onderling verlijmd in het woonhuis zijn aangebracht.
Bijgebouwen, zoals niet-aangebouwde garages, schuurtjes en dergelijke zijn nadrukkelijk niet onder de
appartementseigenarenbelangen begrepen.

1.3

Bereddingskosten
Onder bereddingskosten worden verstaan: de kosten die een verzekerde voor, bij of na een gedekte
schadegebeurtenis heeft gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming van direct dreigende schade
of ter vermindering van bestaande schade. Hieronder wordt ook verstaan schade aan zaken die bij het
nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

1.4

Schade
Onder schade wordt verstaan: de aantasting van het vermogen van een verzekerde door beschadiging of
verlies van de verzekerde appartementseigenarenbelangen.

1.5

Opruimingskosten
Onder opruimingskosten worden verstaan: de niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van het
bovengronds wegruimen en/of afbreken van de verzekerde zaken, voor zover dit wegruimen en/of afbreken
het noodzakelijk gevolg is van een door deze verzekering gedekte schade.

1.6

Herstelkosten
Onder herstelkosten vallen alle kosten, verbonden aan het in de oorspronkelijke staat of vorm terugbrengen
van het verzekerde object, waaronder de noodzakelijke kosten van wegruimen en/of afbreken van de
verzekerde zaken teneinde herstel mogelijk te maken.

1.7

Illegale activiteiten
Onder illegale activiteiten worden verstaan alle wettelijk niet toegestane activiteiten, zoals hennepteelt,
fabricage van of handel in hennepproducten, XTC-pillen, heroïne, cocaïne en andere drugs;
het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken.
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2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

4.

Dekking
Wij vergoeden de schade als gevolg van iedere, tijdens de looptijd van deze verzekering voorgevallen
oorzaak, die niet onder de Algemene Voorwaarden of krachtens het onder 3. gestelde is uitgesloten.
Boven het verzekerde bedrag
Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag:
a de bereddingskosten;
b het salaris en de kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen.
Het salaris en de kosten van de door de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze
geraadpleegde deskundigen, worden slechts vergoed voor zover dit salaris en deze kosten niet uitgaan
boven het salaris en de kosten welke de door BIJDEVAATE benoemde expert en diens deskundigen in
rekening brengen.
In geval van een gedekte gebeurtenis vergoeden wij bovendien de opruimingskosten tot ten
hoogste 10% van het verzekerde bedrag;

Bijzondere uitsluitingen
Wij vergoeden niet de schade:
die bestaat in of het gevolg is van slijtage of andere geleidelijk werkende (weers)invloeden, alsmede schade
door grondwater;
die is veroorzaakt door vochtdoorlating van muren;
die het gevolg is van regen, hagel, sneeuw of smeltwater, binnengedrongen door openstaande ramen,
deuren of luiken;
die bestaat in of veroorzaakt is door slecht of achterstallig onderhoud dat aan een verzekerde te verwijten is;
die het gevolg is van bouw-, montage- en/of constructiefouten;
die het gevolg is van instorting, inzakking of verzakking;
door werkzaamheden in het kader van reinigen, onderhoud en reparatie van de woning;
die het gevolg zijn van normaal gebruik, zoals vlekken, krassen, schrammen of deuken,
die is veroorzaakt door dieren die met goedvinden van een verzekerde in het woonhuis verblijven, alsmede
schade veroorzaakt door ongedierte;
aan het verzekerde glas, gedurende de tijd dat het woonhuis in aan- of verbouw is, leeg staat of is gekraakt,
alsmede ontstaan tijdens het (ver)plaatsen of bewerken van het glas;
die bestaat in het niet goed functioneren van de antenne/zonwering, dat niet door een van buiten aankomend
onheil veroorzaakt is.
die is ontstaan door of in verband met illegale activiteiten in uw woning of op het perceel. Het is niet van
belang of u op de hoogte was van deze illegale activiteiten;
die is ontstaan gedurende de periode waarin illegale activiteiten in uw woning of op het perceel plaatsvinden.
Het is niet van belang of u hiermee bekend was en of de schade verband houdt met deze illegale activiteiten;
die bestaat uit of veroorzaakt is door lekkende kitnaden en/of voegwerk.

Onderverzekering
Indien bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag lager is dan de waarde van de
appartementseigenarenbelangen onmiddellijk voor de schade gebeurtenis, wordt de schade vergoeding
verleend in de verhouding van het verzekerde bedrag tot de volle waarde. Dit vindt geen toepassing op de
expertisekosten en de dekking ter zake glas.

5.

Schade

5.1

Vaststelling van de schade
- De schade zal in onderling overleg of door een door ons te benoemen expert worden vastgesteld, tenzij
wordt overeen gekomen dat twee experts de schade zullen vaststellen. U en wij benoemen dan elk een
expert.
- Deze experts benoemen samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden, een derde expert, die bij
gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties bindend
vaststelt. Door medewerking te verlenen aan de vaststelling van de schade worden wij niet tot uitkering
verplicht.
De taxatie van de expert(s) vermeldt de herstelkosten.

5.1.1
5.2.

Omvang van de schade
a Binnen 12 maanden na de schadedatum moet u ons schriftelijk meedelen of u gaat herstellen. Wanneer u
uw beslissing niet binnen deze termijn hebt kenbaar gemaakt, vindt de schadeafwikkeling plaats op basis
van 40% van de herstelkosten.
b Indien reeds voor de schadedatum het woonhuis bestemd was voor afbraak vindt de definitieve
schadeafwikkeling plaats op basis van 40% van de herstelkosten.

5.3.

Schade-uitkering
Indien de schadevergoeding plaatsvindt op basis van herstelkosten:
a wordt eerst 40% van de naar herstelkosten berekende schade vergoeding uitgekeerd;
b vindt de uitkering van het meerdere plaats onder overlegging van de nota’s.
De totale uitkering zal nimmer meer bedragen dan de werkelijk aan het herstel bestede kosten.

22

5.4

Glasschade
Wij zullen het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en kwaliteit laten
vervangen dan wel - dit aan ons ter keuze - de kostprijs van het glas vermeerderd met de inzetkosten in geld
vergoeden. U hebt het recht in geval van breuk van enkelwandige ruiten van onbewerkt vlakglas, kleiner dan
4 m2, deze te laten vervangen door ruiten van dezelfde soort en kwaliteit.

5.5.

Eigen risico
a
De schade-uitkering wordt bij elke storm- of harde windschade verminderd met een eigen risico van
€ 250,-. Dit eigen risico is niet afkoopbaar.
b
De uitkering voor de eerste schade, anders dan onder a genoemd, onder deze rubriek in enig
kalenderjaar wordt verleend zonder toepassing van een eigen risico. Voor elke volgende schade in
hetzelfde kalenderjaar, waarvoor uitkering verschuldigd is, geldt een eigen risico van € 250,- per
gebeurtenis.
c
Indien door dezelfde oorzaak ook schade aan andere onder rubriek A. verzekerde zaken is
ontstaan, zal per gebeurtenis een van toepassing zijnd eigen risico slechts één keer worden
ingehouden.
d
Op het onderdeel “Glasschade” is geen eigen risico van toepassing.
e
Indien blijkens het polisblad een algemeen geldend eigen risico is overeengekomen gelden de
bepalingen onder b en c boven dit overeengekomen eigen risico.
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Ad Bijzondere voorwaarden
saneringskosten

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking
op de rubriek Ad saneringskosten.
Deze bijzondere voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:
1. Begripsomschrijvingen
2. Dekking
3. Bijzondere uitsluitingen
4. Schade

1.

Begripsomschrijvingen

1.1

Verzekerden
Verzekerden zijn: u, de verzekeringnemer, alsmede uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u duurzaam
samenwoont.

1.2

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

1.3

Locatie van verzekerde
Onder de locatie van verzekerde wordt verstaan: het perceel grond, in bezit van verzekerde krachtens
zakelijk recht of overeenkomst, en die behoren bij het in de polis vermelde risico-adres.

1.4

Illegale activiteiten
Onder illegale activiteiten worden verstaan alle wettelijk niet toegestane activiteiten, zoals hennepteelt,
fabricage van of handel in hennepproducten, XTC-pillen, heroïne, cocaïne en andere drugs;
het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken.
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Dekking
Wij vergoeden tot ten hoogste het hiervoor verzekerde bedrag de saneringskosten op de locatie van
verzekerde die gemaakt moeten worden als gevolg van een tijdens de looptijd van deze verzekering
voorgevallen schadegebeurtenis, ten gevolge waarvan schade is ontstaan aan uw woonhuis, bijgebouwen of
uw inboedel.
Vergoeding van de saneringskosten vindt uitsluitend plaats voor zover, gelet op de mate van verontreiniging,
sprake is van een overschrijding van overheidsnormen zoals die gelden op het moment dat de
verontreiniging zich manifesteert, en u rechtens verplicht zou kunnen zijn om te saneren, of daartoe in rechte
verplicht zou kunnen worden.

3
3.1
3.2
3.3

Bijzondere uitsluitingen
Wij vergoeden niet de saneringskosten
gemaakt teneinde een reeds bestaande verontreiniging ongedaan te maken.
ten gevolge van of in verband met illegale activiteiten in uw woning of op het perceel.
Het is niet van belang of u op de hoogte was van deze illegale activiteiten;
als de verontreiniging is ontstaan gedurende de periode waarin illegale activiteiten in uw woning of op het
perceel plaatsvinden. Het is niet van belang of u hiermee bekend was en of de schade verband houdt met
deze illegale activiteiten.

4.

Schade

4.1

Regeling van de schade
Wij hebben het recht saneringskosten rechtstreeks aan de benadeelde of andere rechthebbende
persoon/instantie te betalen en met deze een schikking te treffen.

4.2

Regeling van de sanering
U belast zich met de sanering conform onze aanwijzingen. De opdracht tot sanering moet door u worden
gegeven binnen een door ons gestelde termijn.
Indien u nalaat deze opdracht binnen de door ons gestelde termijn te geven, hebben wij het recht de dekking
van deze rubriek tussentijds schriftelijk en met onmiddellijke ingang op te zeggen, waarbij u het recht op
vergoeding van saneringskosten verliest.
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Ba Bijzondere voorwaarden inboedel
totaaldekking

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking
op de rubriek Ba inboedel, Bb audio-, visuele, en computerapparatuur en Bc lijfsieraden Deze bijzondere
voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:
1. Begripsomschrijvingen
2. Dekking
3. Bijzondere uitsluitingen
4. Indexering
5. Onderverzekering en garantie tegen onderverzekering
6. Schade

1.

Begripsomschrijvingen inboedel totaaldekking

1.1.

Verzekerden
Verzekerden zijn:
a u, de verzekeringnemer;
b uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u duurzaam samenwoont;
c. de ongehuwde kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner, die bij u inwonen, waaronder de pleeg- en
stiefkinderen;
d de bij u inwonende (groot)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten van u of uw echtgeno(o)t(e) of
partner.

1.2

Inboedel
Onder inboedel wordt verstaan: alle roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding van de
verzekerden, met inbegrip van:
- gehoorapparaten
- gereedschappen, inclusief die voor de uitoefening van een beroep in loondienst;
- brom- en (snor)fietsen indien zij zich in het woonhuis bevinden;
- motorisch voortbewogen grasmaaimachines en kinderspeelgoed, die een snelheid van 16 km per uur niet
kunnen overschrijden;
- soortgelijke zaken als hiervoor bedoeld van een ander dan een verzekerde welke tijdelijk onder berusting
van een verzekerde zijn, mits deze niet elders zijn verzekerd;
- glas mits meeverzekering daarvan uitdrukkelijk uit het polisblad blijkt.
Niet tot de inboedel worden gerekend:
- geld en geldswaardige papieren;
- lijfsieraden;
- audio-, visuele- en computerapparatuur;
- motorrijtuigen (anders dan hiervoor genoemd), vaartuigen en caravans, alsmede de onderdelen en
toebehoren hiervan;
- aanhangwagens.

1.3

Audio-, visuele- en computerapparatuur
Onder audio-, en visuele apparatuur wordt verstaan: alle apparatuur (m.u.v. muziekinstrumenten) die geluid
en/of beeld vastlegt, weergeeft, ontvangt en/of uitzendt, zoals televisies, radio´s, foto-/film-/videoapparatuur,
(mobiele) telefoons, alsmede de bij de apparatuur behorende randapparatuur. De geluids- en/of
beelddragers maken deel uit van de apparatuur. Gehoorapparaten vallen onder (1.2) inboedel.
Onder computerapparatuur wordt verstaan: alle apparatuur geschikt voor het in-/uitvoeren of opslaan van
data, zoals pc’s en laptops, alsmede de bij de apparatuur behorende randapparatuur. De informatiedragers
alsmede standaardprogrammatuur maken deel uit van de apparatuur.

1.4

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

1.5

Geld en geldswaardige papieren
Onder geld wordt verstaan: gemunt geld en bankbiljetten, die tot wettig betaalmiddel dienen. Onder
geldswaardige papieren worden verstaan: alle papier waaraan in het economische verkeer een zekere
geldswaarde wordt toegekend, met inbegrip van (kas)cheques, betaalkaarten en creditcards.

1.6

Woonhuis
Onder woonhuis wordt verstaan: het op het polisblad omschreven en door u bewoonde (gedeelte van een)
gebouw, met inbegrip van de daarbij behorende, afsluitbare bijgebouwen zoals garages, schuurtjes en
dergelijke.
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1.7

Bereddingskosten
Onder bereddingskosten worden verstaan: de kosten die een verzekerde voor, bij of na een gedekte
schadegebeurtenis heeft gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming van direct dreigende schade
of ter vermindering van bestaande schade. Hieronder wordt ook verstaan schade aan zaken die bij het
nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

1.8

Opruimingskosten
Onder opruimingskosten worden verstaan: de niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van het
bovengronds wegruimen en/of afbreken van de verzekerde zaken, voor zover dit wegruimen en/of afbreken
het noodzakelijk gevolg is van een door deze verzekering gedekte schade.

1.9

Schade inboedel
Onder schade inboedel wordt verstaan: de aantasting van het vermogen van een verzekerde door
beschadiging of verlies van de verzekerde inboedel.

1.10

Schade audio-, visuele en computerapparatuur
Onder schade audio-, visuele en computerapparatuur wordt verstaan: de aantasting van het vermogen van
een verzekerde door beschadiging of verlies van de verzekerde audio-, visuele- en computerapparatuur.
Niet als schade wordt aangemerkt het verloren gaan van geluid of beeld op de geluids- of beelddragers. Het
verloren gaan van software wordt uitsluitend als schade aangemerkt, indien de oorspronkelijke software
bestaat uit door verzekerde aangeschafte pakketten die van fabriekswege worden geleverd.

1.11

Schade lijfsieraden
Onder schade lijfsieraden wordt verstaan: de aantasting van het vermogen van een verzekerde door
beschadiging of verlies van de verzekerde lijfsieraden.

1.12

Herstelkosten
Onder herstelkosten vallen alle kosten, verbonden aan het in de oorspronkelijke staat of vorm terugbrengen
van het verzekerde object, waaronder verzendkosten en/of de noodzakelijke kosten van wegruimen en/of
afbreken van de verzekerde zaken teneinde herstel mogelijk te maken.

1.13

Dagwaarde
Onder dagwaarde wordt verstaan: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens vermindering van
de waarde door veroudering of slijtage.

1.14

Nieuwwaarde
Onder nieuwwaarde wordt verstaan: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde
soort en kwaliteit.

1.15

Waardevermindering
Onder waardevermindering wordt verstaan: de aantasting van het vermogen van verzekerde door
achteruitgang in economische waarde van een beschadigde zaak, voor zover deze achteruitgang door
herstel van de zaak niet ongedaan is te maken.

1.16

Braak
Onder braak wordt verstaan: zich met geweld, verbreking van afsluitingen of forceren van deuren of vensters
wederrechtelijk toegang verschaffen.

1.17

Huurdersbelang
Onder huurdersbelang wordt verstaan: de voor rekening van huurder aangebrachte veranderingen,
verbeteringen en uitbreidingen van het door verzekerde bewoonde woonhuis, zoals schilderwerk,
keukeninrichting, toilet, badkamer, vloer-, wand- en plafondafwerking, verwarmingselementen, schuurtjes en
schuttingen. Voorwaarde is dat de veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen duurzaam met de woning
verenigd zijn.

1.18

Bijzondere bezittingen
Onder bijzondere bezittingen wordt verstaan waardevolle bezittingen zoals verzamelingen, antiek, kunst en
muziekinstrumenten.

1.19

Glas
Onder glas wordt verstaan: glas dat tot lichtdoorlating dient in ramen en deuren, waaronder ook begrepen
wordt kunststof in dakramen en dakkoepels, mits meeverzekering daarvan uitdrukkelijk uit de polis blijkt.

1.20

Illegale activiteiten
Onder illegale activiteiten worden verstaan alle wettelijk niet toegestane activiteiten, zoals hennepteelt,
fabricage van of handel in hennepproducten, XTC-pillen, heroïne, cocaïne en andere drugs;
het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken.
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2.
2.1.
2.1.1.

Dekking inboedel
Wij vergoeden de schade als gevolg van iedere, tijdens de looptijd van deze verzekering voorgevallen
oorzaak, die niet onder de Algemene Voorwaarden of krachtens het onder 3. gestelde is uitgesloten.
Boven het verzekerde bedrag
Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag:
a de bereddingskosten;
b het salaris en de kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen.
Het salaris en de kosten van de door de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze
geraadpleegde deskundigen, worden slechts vergoed voor zover dit salaris en deze kosten niet uitgaan
boven het salaris en de kosten welke de door BIJDEVAATE benoemde expert en diens deskundigen
in rekening brengen.

2.1.2.

In geval van een gedekte gebeurtenis aan de verzekerde inboedel vergoeden wij bovendien:
a de opruimingskosten;
b de extra kosten van vervangende woonruimte, hotel, pension, opslag en vervoer van de inboedel;
c de extra kosten van levensonderhoud.
Voor ieder onderdeel tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag.
d de kosten van herstel van tuinaanleg, beplanting en bestrating, inclusief de eventueel daarmee gepaard
gaande kosten van opruiming, voor zover niet elders gedekt op deze of een andere verzekering, tot ten
hoogste 20% van het verzekerd bedrag. Schade veroorzaakt door langzaam werkende
(weers)invloeden, storm of vandalisme is echter uitgesloten van dekking.

2.1.3.

Maximale vergoeding per gebeurtenis
a voor schade aan de inhoud van een koel- en diepvriesinstallatie door stroomuitval geldt een
maximale vergoeding van € 1.250,b in geval van diefstal van inboedel uit een motorrijtuig geldt een maximale vergoeding van € 500,c in geval van diefstal van inboedel uit een (sta)caravan, chalet, vakantie woning of vaartuig geldt een
maximale vergoeding van € 500,-, tenzij deze objecten eveneens bij BIJDEVAATE zijn verzekerd. In dat
geval bedraagt de maximale vergoeding 20% van het verzekerde bedrag daarvoor.
d Voor bijzondere bezittingen geldt een maximumvergoeding van € 15.000,- e Voor huurdersbelang geldt een maximale vergoeding van € 6.000,-–
f
Voor geld en geldswaardig papier geldt een maximale vergoeding van € 1.250,g Voor vaartuigen, caravans, aanhangwagens als deze zich in de woning bevinden en voor losse
onderdelen en accessoires van vaartuigen, caravans, aanhangwagens en motorrijtuigen geldt een x
maximale vergoeding van € 1.000,h Voor eigendommen van anderen geldt een maximale vergoeding van € 1.500,i
Voor noodzakelijke kosten, anders dan onder 2.1.1 en 2.1.2 genoemd geldt een maximale vergoeding
van € 500,-.

2.1.4.

Huurdersbelang
Indien schade ontstaat aan uw huurwoning en er is sprake van een gedekte gebeurtenis, dan vergoeden wij
ook:
a De kosten van herstel of vervanging van aangebrachte veranderingen, verbeteringen of
uitbreidingen. Voorwaarde is wel dat de veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen vallen onder het
begrip huurdersbelang;
b De kosten van herstel van schade aan de woning als gevolg van braak of poging tot braak. Dat geldt
alleen als deze kosten voor uw rekening komen;
c De kosten van het opsporen van een defect aan door u aangebrachte leidingen en het herstel ervan na
een waterschade, inclusief het hak- en breekwerk dat hiervoor nodig is. Voorwaarde voor deze vergoeding
is dat deze kosten voor uw rekening komen.
Huurdersbelang is standaard tot maximaal € 6.000,- verzekerd. Een hoger bedrag is apart mee te
verzekeren. Het aanvullende bedrag staat dan vermeld op uw polisblad en wordt opgeteld bij het
standaardbedrag.
Voor huurdersbelang gelden de uitsluitingen als vermeld onder rubriek Aa Woonhuis hoofdstuk 3.

2.1.5.

Diefstal huissleutels
Indien uw huissleutels gestolen zijn uit de woning of bij beroving buitenshuis, dan vergoeden wij de kosten
voor vervanging van sloten van de buitendeuren van de woning. De vergoeding bedraagt maximaal € 350,-.
Wij vergoeden niet de schade door vermissing / kwijt raken van huissleutels.

3.

Bijzondere uitsluitingen inboedel

3.1
3.2
3.3
3.4

Wij vergoeden niet de schade:
die bestaat in of het gevolg is van slijtage of andere geleidelijk werkende (weers)invloeden, alsmede schade
door grondwater;
die is veroorzaakt door vochtdoorlating van muren;
die het gevolg is van regen, hagel, sneeuw of smeltwater, dat is binnen gedrongen door openstaande ramen,
deuren of luiken;
die bestaat in of veroorzaakt is door aan een verzekerde te ver wijten onvoldoende onderhoud, zowel t.a.v.
de inboedel als t.a.v. het op het polisblad omschreven woonhuis;
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3.13

die het gevolg is van bouw-, montage- en/of constructiefouten;
door diefstal, verlies of vermissing indien de inboedel niet aanwezig was in het op het polisblad omschreven
woonhuis.
Deze uitsluiting geldt niet:
a indien de diefstal vooraf is gegaan door braak;
b in geval van gewelddadige beroving of afpersing;
c in geval van diefstal uit een motorrijtuig, terwijl een verzekerde op dat moment bestuurder was van dat
motorrijtuig en als zodanig in dat motorrijtuig aanwezig was. In geval van diefstal van het gehele
motorrijtuig geldt het vereiste van braak niet, indien de verzekerde voldoende kan aantonen dat het
motor rijtuig adequaat was afgesloten;
d in geval van diefstal van tuinmeubilair en wasgoed, mits aanwezig in of op de bij het woonhuis van
verzekerde behorende tuin of balkon;
door het laten vallen, stoten of omstoten, voor zover dat onderdeel van de inboedel in bewerking of
behandeling was;
die bestaat in het doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
die is veroorzaakt door dieren die met goedvinden van een verzekerde in het op het polisblad omschreven
woonhuis verblijven, alsmede schade veroorzaakt door ongedierte.
aan het verzekerde glas, gedurende de tijd dat het woonhuis in aan- of verbouw is, leeg staat of is gekraakt,
alsmede ontstaan tijdens het (ver)plaatsen of bewerken van het glas.
die is ontstaan door of in verband met illegale activiteiten in uw woning of op het perceel. Het is niet van
belang of u op de hoogte was van deze illegale activiteiten;
die is ontstaan gedurende de periode waarin illegale activiteiten in uw woning of op het perceel plaatsvinden.
Het is niet van belang of u hiermee bekend was en of de schade verband houdt met deze illegale activiteiten;
die bestaat uit of veroorzaakt is door lekkende kitnaden en/of voegwerk.

4.

Indexering inboedel

4.1

Jaarlijks wordt per hoofdpremievervaldatum het verzekerde bedrag aangepast aan de algemene
prijsontwikkelingen van inboedels. De premie wordt daarmee in evenredigheid verlaagd of verhoogd. Dit
vindt plaats overeenkomstig de gegevens van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde
indexcijfer van inboedels.

4.2

Indien bij schade de waarde van de inboedel hoger blijkt te zijn dan het op de laatste premievervaldatum
vastgestelde verzekerde bedrag, wordt voor de regeling van de schade het verzekerde bedrag verhoogd met
ten hoogste 25%.

5.

Onderverzekering en garantie tegen onderverzekering
inboedel

5.1

Onderverzekering
Indien bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag lager is dan de waarde van de inboedel onmiddellijk voor
de schadegebeurtenis, wordt de schadevergoeding verleend in de verhouding van het verzekerde bedrag tot
de volle waarde. Dit vindt geen toepassing op de expertisekosten.

5.2.
5.2.1

Garantie tegen onderverzekering
Indien uit het polisblad blijkt, dat u uw inboedel hebt verzekerd met garantie tegen onderverzekering,
garanderen wij, dat wij u de schade volledig vergoeden, ongeacht of het verzekerde bedrag overeenstemt
met de volle waarde van de verzekerde inboedel. Zolang deze garantie geldt, is het bepaalde onder 4.2 op
deze verzekering niet van toepassing.

5.2.2.

Wij hebben het recht u te verzoeken de waarde van de inboedel door middel van de inboedelmeter of
inventarisatielijst opnieuw vast te stellen:
a na verloop van 5 jaar na een vorige waardering;
b na verhuizing;
c na schade.
Indien u niet binnen twee maanden heeft voldaan aan ons verzoek tot herwaardering van de waarde van de
inboedel als hiervoor bedoeld, vervalt de garantie tegen onderverzekering.

5.2.3

Indien bij schade blijkt dat de gegevens op grond waarvan wij de garantie hebben verstrekt door u onjuist
of onvolledig zijn weer gegeven, is de hiervoor genoemde garantie niet van kracht.

3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

6.

Schade inboedel

6.1.

Vaststelling van de schade
- De schade zal in onderling overleg of door een door ons te benoemen expert worden vastgesteld, tenzij
wordt overeen gekomen dat twee experts de schade zullen vaststellen. U en wij benoemen dan elk een
expert.
- Deze experts benoemen samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden, een derde expert, die bij
gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties bindend
vaststelt.
Door medewerking te verlenen aan de vaststelling van de schade worden wij niet tot uitkering verplicht.
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6.1.1

De taxatie van de expert(s) vermeldt:
- het verschil tussen de nieuwwaarde van de inboedel onmiddellijk voor en onmiddellijk na de
schadegebeurtenis;
- de nieuw- en dagwaarde van de inboedel;
- indien het beschadigde kan worden hersteld: de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis en de door
het herstel niet opgeheven waardevermindering.

6.2

Omvang van de schade / schade-uitkering
Met inachtneming van de elders in deze voorwaarden vermelde maximale vergoedingen, vergoeden wij de
schade op basis van de nieuwwaarde, tenzij het hierna bepaalde van toepassing is:

6.3.
6.3.1

Wij vergoeden als schade:
de naar dagwaarde berekende schade indien deze betrekking heeft op:
zaken waarvan de dagwaarde onmiddellijk voor de schade gebeurtenis minder bedroeg dan 40% van
de nieuwwaarde;
zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;
brom- en snorfietsen;
brillen en/of contactlenzen.

6.3.2

de waarde die door deskundigen hieraan wordt toegekend indien de schade betrekking heeft op
kunstvoorwerpen, antiquiteiten en verzamelingen.

6.3.3

de herstelkosten vermeerderd met de eventuele waardevermindering, echter tot ten hoogste de
nieuwwaarde, indien de schade hersteld kan worden.

6.3.4

tot ten hoogste voor alle kleine huisdieren tezamen per gebeurtenis € 1.000,-;
de kosten van een dierenarts;
in geval van overlijden van kleine huisdieren de kosten van aanschaf van een naar soort, ras en leeftijd
vergelijkbaar huisdier.

6.4

Glasschade (indien meeverzekerd)
Wij zullen het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en kwaliteit laten
vervangen dan wel - dit aan ons ter keuze - de kostprijs van het glas vermeerderd met de inzetkosten in geld
vergoeden.
U hebt het recht in geval van breuk van enkelwandige ruiten van onbewerkt vlakglas, kleiner dan 4 m 2, deze
te laten vervangen door ruiten van dezelfde soort en kwaliteit.

6.5

Eigen risico
a De schade-uitkering wordt bij elke storm- of harde windschade verminderd met een eigen risico
van € 250,-. Dit eigen risico is niet afkoopbaar.
b Voor schade aan audio-, visuele- en computerapparatuur geldt een eigen risico van € 100,- per
gebeurtenis. Dit eigen risico is niet afkoopbaar.
c De uitkering voor de eerste schade onder deze rubriek in enig kalenderjaar, anders dan onder a en
b genoemd, wordt verleend zonder toepassing van een eigen risico. Voor elke volgende schade in
hetzelfde kalenderjaar, waarvoor uitkering verschuldigd is, geldt een eigen risico van € 250,- per
gebeurtenis. Dit hogere eigen risico is ook van toepassing indien de volgende schade een schade aan
audio-, visuele en/of computerapparatuur betreft.
d Indien door dezelfde oorzaak ook schade aan andere onder rubriek B verzekerde zaken is
ontstaan, zal per gebeurtenis een van toepassing zijnd eigen risico slechts één keer worden
ingehouden.
e Indien blijkens het polisblad een algemeen geldend eigen risico is overeengekomen gelden de
bepalingen onder b en c boven dit overeengekomen eigen risico.
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Bb Bijzondere voorwaarden audio-,
visuele- en computerapparatuur

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op
de rubriek Bb audio-, visuele- en computerapparatuur. Deze bijzondere voorwaarden bestaan uit de
volgende hoofdstukken:
1. Dekking
2. Bijzondere uitsluitingen
3. Schade
Begripsomschrijvingen staan vermeld in rubriek Ba Bijzondere voorwaarden Inboedel Totaaldekking.

1.
1.1.

1.2

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Dekking
Wij vergoeden de schade als gevolg van iedere, tijdens de looptijd van deze verzekering voorgevallen
oorzaak, die niet onder de Algemene Voorwaarden of krachtens het onder 2. gestelde is uitgesloten.
Boven het verzekerde bedrag
Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag:
a de bereddingskosten;
b het salaris en de kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen.
Het salaris en de kosten van de door de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze
geraadpleegde deskundigen, worden slechts vergoed voor zover dit salaris en deze kosten niet uitgaan
boven het salaris en de kosten welke de door BIJDEVAATE benoemde expert en diens deskundigen in
rekening brengen.
Maximale vergoeding per gebeurtenis
Voor Audio-, visuele- en computerapparatuur geldt een maximumvergoeding van € 15.000,- –

Bijzondere uitsluitingen
Wij vergoeden niet de schade:
die bestaat in of het gevolg is van slijtage of andere geleidelijk werkende (weers-)invloeden alsmede schade
door grondwater;
door diefstal of vermissing indien de verzekerde apparatuur buiten het woonhuis zonder direct toezicht is
achtergelaten. Deze uitsluiting geldt niet indien de diefstal is voorafgegaan door braak terwijl de verzekerde
apparatuur was opgeborgen:
- in een afgesloten bagageruimte van een vervoermiddel, zodanig dat deze volledig aan het oog was
onttrokken, of
- in enige ander behoorlijk afgesloten ruimte, niet een vervoermiddel zijnde;
die bestaat in krassen, schrammen of deuken;
die het gevolg is van bouw-, montage- en/of constructiefouten;
door foutieve of onvoldoende bewerking, reparatie of reiniging;
die is veroorzaakt door dieren die met goedvinden van een verzekerde in het op het polisblad omschreven
woonhuis verblijven, alsmede schade veroorzaakt door ongedierte.
die is ontstaan door of in verband met illegale activiteiten in uw woning of op het perceel. Het is niet van
belang of u op de hoogte was van deze illegale activiteiten;
die is ontstaan gedurende de periode waarin illegale activiteiten in uw woning of op het perceel plaatsvinden.
Het is niet van belang of u hiermee bekend was en of de schade verband houdt met deze illegale activiteiten.

3.

Schade

3.1.

Vaststelling van de schade
a De schade zal in onderling overleg of door een door ons te benoemen expert worden vastgesteld,
tenzij wordt overeen gekomen dat twee experts de schade zullen vaststellen. U en wij benoemen
dan elk een expert.
b Deze experts benoemen samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden, een derde expert, die bij
gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties
bindend vaststelt. Door medewerking te verlenen aan de vaststelling van de schade worden wij niet tot
uitkering verplicht.
De taxatie van de expert(s) vermeldt:
a het verschil tussen de nieuwwaarde van de apparatuur onmiddellijk voor en onmiddellijk na de
schadegebeurtenis;
b de nieuw- en dagwaarde van de apparatuur;
c indien het beschadigde kan worden hersteld: de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis en de
door het herstel niet opgeheven waardevermindering.

3.1.1.
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3.2.
3.2.1

Omvang van de schade / schade-uitkering
Wij vergoeden de schade op basis van de nieuwwaarde, tenzij het hierna bepaalde van toepassing is;
Wij vergoeden als schade de naar dagwaarde berekende schade indien deze betrekking heeft op:
zaken waarvan de dagwaarde onmiddellijk voor de schadegebeurtenis minder bedroeg dan 40% van
de nieuwwaarde;
zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;

3.2.2

Wij vergoeden als schade de herstelkosten vermeerderd met de eventuele waardevermindering, echter tot
ten hoogste de nieuwwaarde indien de schade hersteld kan worden.

3.3

Eigen risico
a De schade-uitkering wordt bij elke storm- of harde windschade verminderd met een eigen risico
van € 250,-. Dit eigen risico is niet afkoopbaar.
b Voor schade aan Audio-, visuele- en computerapparatuur geldt een eigen risico van € 100,- per
gebeurtenis. Dit eigen risico is niet afkoopbaar.
c De uitkering voor de eerste schade onder deze rubriek in enig kalenderjaar, anders dan onder a en
b genoemd, wordt verleend zonder toepassing van een eigen risico. Voor elke volgende schade in
hetzelfde kalenderjaar, waarvoor uitkering verschuldigd is, geldt een eigen risico van € 250,- per
gebeurtenis. Dit hogere eigen risico is ook van toepassing indien de volgende schade een schade aan
audio-, visuele en/of computerapparatuur betreft.
d Indien door dezelfde oorzaak ook schade aan andere onder rubriek B verzekerde zaken is
ontstaan, zal per gebeurtenis een van toepassing zijnd eigen risico slechts één keer worden
ingehouden.
e Indien blijkens het polisblad een algemeen geldend eigen risico is overeengekomen gelden de
bepalingen onder b en c boven dit overeengekomen eigen risico.
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Bc Bijzondere voorwaarden lijfsieraden
Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op
de rubriek Bc lijfsieraden. Deze bijzondere voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:
1.
Dekking
2.
Bijzondere uitsluitingen
3.
Schade
Begripsomschrijvingen staan vermeld in rubriek Ba Bijzondere voorwaarden Inboedel Totaaldekking.

1.
1.1.

1.2

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Dekking
Wij vergoeden de schade als gevolg van iedere, tijdens de looptijd van deze verzekering voorgevallen,
oorzaak die niet krachtens de Algemene Voorwaarden of krachtens het onder 2. gestelde is uitgesloten.
Boven het verzekerde bedrag
Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag:
a de bereddingskosten;
b het salaris en de kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen.
Het salaris en de kosten van de door de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze
geraadpleegde deskundigen, worden slechts vergoed voor zover dit salaris en deze kosten niet uitgaan
boven het salaris en de kosten welke de door BIJDEVAATE benoemde expert en diens deskundigen in
rekening brengen.
Maximale vergoeding per gebeurtenis
Voor lijfsieraden geldt een maximumvergoeding van € 5.000,- –

Bijzondere uitsluitingen
Wij vergoeden niet de schade:
die bestaat in of het gevolg is van slijtage of andere geleidelijk werkende (weers)invloeden alsmede schade
door grondwater
door diefstal of vermissing indien de lijfsieraden buiten het woonhuis zijn achtergelaten.
Deze uitsluiting geldt niet indien de diefstal is voorafgegaan door braak terwijl de lijfsieraden waren
opgeborgen:
- in een afgesloten bagageruimte van een vervoermiddel, zodanig dat zij volledig aan het oog waren
onttrokken, of
- in enige ander behoorlijk afgesloten ruimte, niet een vervoermiddel zijnde;
die bestaat in krassen, schrammen of deuken;
door foutieve of onvoldoende bewerking, reparatie, reiniging of restauratie;
aan glas of veren van een uurwerk, alsmede schade door stroom- of batterijlekken;
door verlies van edelstenen als gevolg van slijtage van de setting.
die is ontstaan door of in verband met illegale activiteiten in uw woning of op het perceel. Het is niet van
belang of u op de hoogte was van deze illegale activiteiten;
die is ontstaan gedurende de periode waarin illegale activiteiten in uw woning of op het perceel plaatsvinden.
Het is niet van belang of u hiermee bekend was en of de schade verband houdt met deze illegale activiteiten

3.

Schade

3.1.

Vaststelling van de schade
a De schade zal in onderling overleg of door een door ons te benoemen expert worden vastgesteld,
tenzij wordt overeen gekomen dat twee experts de schade zullen vaststellen. U en wij benoemen dan
elk een expert.
b Deze experts benoemen samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden, een derde expert, die bij
gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties
bindend vaststelt.
Door medewerking te verlenen aan de vaststelling van de schade worden wij niet tot uitkering verplicht.
De taxatie van de expert(s) vermeldt:
a het verschil tussen de nieuwwaarde van de lijfsieraden onmiddellijk voor en onmiddellijk na de
schadegebeurtenis;
b de nieuw- en dagwaarde van de lijfsieraden;
c indien het beschadigde kan worden hersteld: de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis en de door
het herstel niet opgeheven waardevermindering.

3.1.1.

3.1.2

Voortaxatie
Indien uit het polisblad blijkt dat de verzekerde lijfsieraden zijn getaxeerd, geldt als waarde van de
beschadigde of verloren gegane objecten voor het ontstaan van de schadegebeurtenis de aldus door een
deskundige getaxeerde waarde, als bedoeld in artikel 7:960 BW.
Vindt de schadegebeurtenis plaats na 36 maanden sedert de opmaak van het taxatierapport, dan geldt als
waarde van de betreffende objecten voor het ontstaan van de schade de nieuwwaarde ten tijde van het
ontstaan van de schadegebeurtenis, mits deze waarde lager is dan de getaxeerde waarde.
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3.2.

3.2.1

Omvang van de schade / schade-uitkering
Wij vergoeden de schade op basis van de nieuwwaarde, tenzij het hierna bepaalde van toepassing
is;
Wij vergoeden als schade de naar dagwaarde berekende schade indien deze betrekking heeft op:
- zaken waarvan de dagwaarde onmiddellijk voor de schade gebeurtenis minder bedroeg dan 40% van de
nieuwwaarde;
- zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd.

3.2.2

Wij vergoeden als schade de herstelkosten vermeerderd met de eventuele waardevermindering, echter tot
ten hoogste de nieuwwaarde indien de schade hersteld kan worden.

3.3
a

Eigen risico
De schade-uitkering wordt bij elke storm- of harde windschade verminderd met een eigen risico van € 250,-.
Dit eigen risico is niet afkoopbaar.
Voor schade aan Audio-, visuele- en computerapparatuur geldt een eigen risico van € 100,- per
gebeurtenis. Dit eigen risico is niet afkoopbaar.
De uitkering voor de eerste schade onder deze rubriek in enig kalenderjaar, anders dan onder a en b
genoemd, wordt verleend zonder toepassing van een eigen risico. Voor elke volgende schade in hetzelfde
kalenderjaar, waarvoor uitkering verschuldigd is, geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Dit
hogere eigen risico is ook van toepassing indien de volgende schade een schade aan audio-, visuele en/of
computerapparatuur betreft.
Indien door dezelfde oorzaak ook schade aan andere onder rubriek B verzekerde zaken is
ontstaan, zal per gebeurtenis een van toepassing zijnd eigen risico slechts één keer worden
ingehouden.
Indien blijkens het polisblad een algemeen geldend eigen risico is overeengekomen gelden de
bepalingen onder b en c boven dit overeengekomen eigen risico.

b
c

d

e
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Bd Bijzondere voorwaarden
kostbaarheden/recreatiegoederen

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op
de rubriek Bd kostbaarheden. Deze bijzondere voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:
1. Begripsomschrijvingen
2. Dekking
3. Bijzondere uitsluitingen
4. Onderverzekering
5. Schade

1.

Begripsomschrijvingen

1.1.

Verzekerden
Verzekerden zijn:
a u, de verzekeringnemer;
b uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u duurzaam samenwoont;
c de ongehuwde kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner, die bij u inwonen, waaronder de pleeg- en
stiefkinderen;
d de bij u inwonende (groot)ouders, ongehuwde bloed- en aan verwanten van u of uw echtgeno(o)t(e) of
partner.

1.2

Kostbaarheden
Onder kostbaarheden worden verstaan: al die zaken die als zodanig volgens de omschrijving op het
polisblad zijn verzekerd.

1.3

Recreatiegoederen
Onder recreatiegoederen worden verstaan: al die zaken die als zodanig volgens de omschrijving op het
polisblad zijn verzekerd.

1.4

Woonhuis
Onder woonhuis wordt verstaan: het op het polisblad omschreven en door u bewoonde (gedeelte van een)
gebouw, met inbegrip van de daarbij behorende, afsluitbare bijgebouwen zoals garages, schuurtjes en
dergelijke.

1.5

Schade
Onder schade wordt verstaan: de aantasting van het vermogen van een verzekerde door beschadiging of
verlies van de verzekerde kostbaarheden en/of recreatiegoederen.

1.6

Herstelkosten
Onder herstelkosten vallen alle kosten, verbonden aan het in de oorspronkelijke staat of vorm terugbrengen
van het verzekerde object, waaronder de noodzakelijke kosten van afbraak, wegruimen en afvoeren van de
verzekerde zaken teneinde herstel mogelijk te maken.

1.7

Dagwaarde
Onder dagwaarde wordt verstaan: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens vermindering van
de waarde door veroudering of slijtage.

1.8

Nieuwwaarde
Onder nieuwwaarde wordt verstaan: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde
soort en kwaliteit.

1.9

Waardevermindering
Onder waardevermindering wordt verstaan: de aantasting van het vermogen van verzekerde door
achteruitgang in economische waarde van een beschadigde zaak, voor zover deze achteruitgang door
herstel van de zaak niet ongedaan is te maken.

1.10

Braak
Onder braak wordt verstaan: zich met geweld, verbreking van afsluitingen of forceren van deuren of
vensters wederrechtelijk toegang verschaffen.

1.11

Illegale activiteiten
Onder illegale activiteiten worden verstaan alle wettelijk niet toegestane activiteiten, zoals hennepteelt,
fabricage van of handel in hennepproducten, XTC-pillen, heroïne, cocaïne en andere drugs;
het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken.

34

2.
2.1

Dekking
Wij vergoeden de schade als gevolg van iedere, tijdens de looptijd van deze verzekering voorgevallen,
oorzaak die niet krachtens de Algemene Voorwaarden of krachtens het onder 3.
gestelde is uitgesloten.
Boven het verzekerde bedrag
Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag het salaris en de kosten van alle experts en de door hen
geraadpleegde deskundigen. Het salaris en de kosten van de door de verzekeringnemer benoemde expert
en de door deze geraadpleegde deskundigen, worden slechts vergoed voor zover dit salaris en deze kosten
niet uitgaan boven het salaris en de kosten welke de door de BIJDEVAATE benoemde expert en diens
deskundigen in rekening brengen.

3.

Bijzondere uitsluitingen

3.1

Wij vergoeden niet de schade:
die bestaat in of het gevolg is van slijtage of geleidelijk werkende (weers)invloeden alsmede schade door
grondwater;

3.2

door diefstal of vermissing indien de verzekerde zaken buiten het woonhuis zonder direct toezicht zijn
achtergelaten.
Deze uitsluiting geldt niet indien de diefstal is voorafgegaan door braak terwijl de verzekerde zaken waren
opgeborgen:
- in een afgesloten bagageruimte van een vervoermiddel, zodanig dat zij volledig aan het oog waren
onttrokken, of
- in enige ander behoorlijk afgesloten ruimte, niet een vervoer middel zijnde;

3.3

die bestaat in krassen, schrammen of deuken;

3.4

door foutieve of onvoldoende bewerking, reparatie, reiniging of restauratie;

3.5

die is veroorzaakt door dieren die met goedvinden van verzekerde in het op het polisblad omschreven
woonhuis verblijven, alsmede schade veroorzaakt door ongedierte.

3.6

die is ontstaan door of in verband met illegale activiteiten in uw woning of op het perceel. Het is niet van
belang of u op de hoogte was van deze illegale activiteiten;
die is ontstaan gedurende de periode waarin illegale activiteiten in uw woning of op het perceel plaatsvinden.
Het is niet van belang of u hiermee bekend was en of de schade verband houdt met deze illegale activiteiten

3.7

4

Onderverzekering
Indien bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag lager is dan de waarde van de kostbaarheden onmiddellijk
voor de schadegebeurtenis, wordt de schadevergoeding verleend in de verhouding van het verzekerde
bedrag tot de volle waarde. Dit vindt geen toe passing op de expertisekosten.

5.

Schade

5.1.

Vaststelling van de schade
a De schade zal in onderling overleg of door een door ons te benoemen expert worden vastgesteld, tenzij
wordt overeen gekomen dat twee experts de schade zullen vaststellen. U en wij benoemen dan elk een
expert;
b Deze experts benoemen samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden, een derde expert, die bij
gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties bindend
vaststelt.
Door medewerking te verlenen aan de vaststelling van de schade worden wij niet tot uitkering verplicht.
De taxatie van de expert(s) vermeldt:
a het verschil tussen de nieuwwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor en onmiddellijk na de
schadegebeurtenis;
b de nieuw- en dagwaarde van het beschadigde;
c indien het beschadigde kan worden hersteld: de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis en de door
het herstel niet opgeheven waardevermindering.

5.1.1.

5.1.2

Voortaxatie
Indien uit het polisblad blijkt dat de verzekerde zaken zijn getaxeerd, geldt als waarde van de beschadigde of
verloren gegane objecten voor het ontstaan van de schadegebeurtenis de aldus door een deskundige
getaxeerde waarde, als bedoeld in artikel 7:960 BW.
Vindt de schadegebeurtenis plaats na 36 maanden sedert de opmaak van het taxatierapport, dan geldt als
waarde van de betreffende objecten voor het ontstaan van de schade de nieuwwaarde ten tijde van het
ontstaan van de schadegebeurtenis, mits deze waarde lager is dan de getaxeerde waarde.
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5.2.

5.2.1

Omvang van de schade / schade-uitkering
Wij vergoeden de schade op basis van de nieuwwaarde, tenzij het hierna bepaalde van toepassing
is;
Wij vergoeden als schade de naar dagwaarde berekende schade indien deze betrekking heeft op:
- zaken waarvan de dagwaarde onmiddellijk voor de schadegebeurtenis minder bedroeg dan 40% van de
nieuwwaarde;
- zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;

5.2.2

Wij vergoeden als schade de herstelkosten vermeerderd met de eventuele waardevermindering, echter tot
ten hoogste de nieuwwaarde indien de schade hersteld kan worden.

5.3

Eigen risico
De uitkering ter zake de eerste schade onder deze rubriek in enig kalenderjaar wordt verleend zonder
toepassing van een eigen risico. Voor elke volgende schade in hetzelfde kalenderjaar, waarvoor uitkering
verschuldigd is, geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Indien door dezelfde oorzaak ook schade
aan andere onder rubriek B. verzekerde zaken is ontstaan, zal per gebeurtenis een van toepassing zijnd
eigen risico slechts één keer worden ingehouden. Indien blijkens het polisblad een algemeen geldend eigen
risico is overeengekomen geldt deze bepaling boven dit overeen gekomen eigen risico.
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C Bijzondere voorwaarden
aansprakelijkheid

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op
de rubriek C. aansprakelijkheid. Deze bijzondere voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:
1. Begripsomschrijvingen
2. Dekking
3. Bijzondere uitsluitingen en beperkingen
4. Schade

1.

Begripsomschrijvingen

1.1.

Verzekerden “in gezinsverband” zijn:
a u, de verzekeringnemer;
b uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;
c d e met u in gezinsverband samenwonende personen;
d de ongehuwde (pleeg- en/of stief-) kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner die uitwonend zijn voor
studie;
e de bij u inwonende (groot-)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten van u of uw echtgeno(o)t(e) of
partner;
f uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering;
g uw huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van
een verzekerde.

1.2.

Verzekerden “alleenstaand” zijn:
a u, de verzekeringnemer;
b uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering;
c uw huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van
een verzekerde.

1.3.

Hoedanigheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade, mits die niet is toegebracht bij:
- het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep;
- het verrichten van betaalde (handen)arbeid;
Deze beperkingen gelden niet voor:
a uw huispersoneel;
b uw ongehuwde, inwonende of voor studie uitwonende kinderen, indien zij tijdens vakantie, vrije tijd of
studie, werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten;
c een verzekerde tijdens de uitoefening van een van onderstaande beroepen of het verrichten van hieruit
voortvloeiende betaalde (handen)arbeid:
* bejaardenverzorgende
* geestelijk verzorg(st)er / dominee
* demonstrateur/-trice
* (koor)dirigent(e)
* diëtiste
* kinderoppasser / gastouder
* enquêteur/-trice
* maatschappelijk werk(st)er
d een verzekerde tijdens het verrichten van onbezoldigd vrijwilligerswerk
Aanspraken van de werkgever/opdrachtgever, diens rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen, welke
voortvloeien uit schade toegebracht tijdens de uitoefening van de onder b, c en d genoemde
werkzaamheden, zijn niet gedekt.

1.4.

Schade
Onder schade wordt verstaan:
a Schade aan personen: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de
dood ten gevolge hebbend, waaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade.
b Schade aan zaken: schade door beschadiging of vernietiging of verloren gaan van zaken van anderen dan
de verzekerden, waaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade.

2.

Dekking
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt of ontstaan tijdens de
verzekeringsduur binnen de hoedanigheid. Voor alle verzekerden tezamen wordt per schade gebeurtenis
niet meer uitgekeerd dan het verzekerde bedrag.
Voor schade in de Verenigde Staten van Amerika en Canada wordt nooit meer vergoed dan € 1.250.000,-
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2.1

Onderlinge aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is uitsluitend verzekerd voor de door de
betrokken verzekerden geleden schade aan personen en voor zover deze verzekerden ter zake van de
schade geen recht op vergoeding uit andere hoofde hebben. De aansprakelijkheid van een verzekerde
jegens huispersoneel is, tijdens de uitoefening van diens werkzaamheden, ook ten aanzien van schade aan
zaken verzekerd.

2.2.

Proceskosten en wettelijke rente
Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij:
a de kosten van proces- en rechtsbijstand, gemaakt met onze toestemming of op ons verzoek;
b de wettelijke rente over de gedekte schade.

2.3.

Zekerheidstelling
a Indien, als waarborg voor de rechten van een benadeelde, de overheid het stellen van geldelijke zekerheid
verlangt, stellen wij deze tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag;
b Uitsluitend wij zijn gerechtigd over de zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven;
c De verzekerde is verplicht alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

2.4

Onroerende zaken
Met betrekking tot schade door onroerende zaken is uitsluitend verzekerd de aansprakelijkheid van u of van
een van de inwonende verzekerden als bezitter van:
- het door hem/haar bewoonde pand of woonboot, met de daarbij behorende bebouwingen, ook indien een
deel daarvan wordt verhuurd;
- een woning of woonboot met de daarbij behorende bebouwingen, die door hem/haar was of zal worden
bewoond;
- een in Europa gelegen tweede woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex,
mits deze niet uitsluitend dienen tot verhuur.

2.5

Vriendendienst
Bij het beoordelen van aansprakelijkheid zullen wij geen beroep doen op de omstandigheid dat de schade is
toegebracht in het kader van een vriendendienst.
Bij het vergoeden van een dergelijke schade:
- worden alle aanspraken op uitkering, die de benadeelde uit andere hoofde heeft, in mindering gebracht;
- wordt geen schade vergoed, indien de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de
gebeurtenis betrokken benadeelde, natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen;
- wordt niet meer uitgekeerd dan € 12.500,- per gebeurtenis voor alle benadeelden tezamen.

3.

Bijzondere uitsluitingen en beperkingen

3.1

Opzet
Niet gedekt is de aansprakelijkheid:
- van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk en tegen
een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten;
- van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van een of meer tot
de groep behorende personen, ook in geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of
nagelaten. Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de
verzekerde of, in geval deze tot een groep behoort, een of meer tot de groep behorende personen,
zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert/verkeren, dat deze/die niet in staat is/zijn de
wil te bepalen.

3.2

Seksuele gedragingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid:
- van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar seksuele of seksueel
getinte gedragingen van welke aard dan ook;
- van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van een of meer tot de groep
behorende personen, ook in geval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.

3.3.
Opzicht
3.3.1. Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
3.3.1.1. aan zaken die een verzekerde of iemand namens deze bezit, gebruikt of om enige andere reden onder
zich heeft uit hoofde van:
a een huur-, huurkoop-, lease-, (erf)pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik en het recht van gebruik
en bewoning. Gedekt blijft echter de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade toegebracht
aan een voor vakantiedoeleinden gebruikt verblijf (waaronder hotel), alsmede de daarin aanwezige
inboedel, voor zover deze schade is veroorzaakt door brand of water of stoom gestroomd uit leidingen
of daarop aangesloten toestellen en installaties van waterleiding of centrale verwarming;

38

b de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep;
c het verrichten van (handen)arbeid anders dan bij wijze van vriendendienst;
3.3.1.2

aan zaken die een verzekerde onrechtmatig bezit of gebruikt. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer
de verzekerde jonger is dan 14 jaar, tenzij een verzekerde van 14 jaar of ouder de betreffende zaak
eveneens bezit of gebruikt;

3.3.1.3

aan motorrijtuigen, (sta-)caravans, vaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een
verzekerde of iemand namens deze bezit of gebruikt of op een andere manier onder zich heeft, zulks
onverminderd het onder 3.4., 3.5. en 3.6. bepaalde;

3.3.2

Aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan zaken die een verzekerde onder zich heeft - anders
dan onder 3.3.1. genoemd - is verzekerd tot ten hoogste € 12.500,- per gebeurtenis.

3.4.

Motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig
dat een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.
Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid:
a van een verzekerde als passagier van een motorrijtuig;
b van een in 1.1.a, b en c en 1.2.a genoemde verzekerde voor schade veroorzaakt door huispersoneel met
of door een motorrijtuig waarvan geen der andere verzekerden houder of bezitter is;
c van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door motorisch voortbewogen maaimachines en
kinderspeelgoed (inclusief een op afstand bediende modelauto), die een snelheid van 16 km per uur niet
kunnen overschrijden;
d van een verzekerde voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig, mits de veroorzaker
jonger is dan 18 jaar. Onder joyriding wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig,
zonder de bedoeling te hebben zich dit motor rijtuig toe te eigenen. In geval van joyriding zonder
geweldpleging geldt deze dekking niet indien voor het motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering is
gesloten. Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade in geval van diefstal of
verduistering van het motorrijtuig.
Voor schade aan het motorrijtuig zelf geldt een dekking van ten hoogste € 7.500,-;
e van een verzekerde veroorzaakt met of door een fiets met elektrische trapondersteuning;
f voor schade toegebracht met of door aanhangwagens, waaronder caravans met caravan-mover, mits
deze niet gekoppeld zijn aan een motorrijtuig en de schade is veroorzaakt nadat de aanhangwagens zijn
losgemaakt of losgeraakt en veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.

3.5.

Vaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig.
Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid van een verzekerde:
a voor schade veroorzaakt met of door woonboten, roeiboten, kano’s, op afstand bediende modelboten
en zeilplanken/-boten met een zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m2, tenzij de boten zijn uitgerust met
een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 kW
(ongeveer 4 PK);
b als passagier van een vaartuig;
c voor schade veroorzaakt tijdens joyvaren met een vaartuig, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar.
Onder joyvaren wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een vaartuig, zonder de bedoeling te
hebben zich dit vaartuig toe te eigenen.
Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade:
- in geval van diefstal of verduistering van het vaartuig;
- aan het vaartuig zelf.
In geval van joyvaren zonder geweldpleging geldt deze dekking niet indien voor het vaartuig een
aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.

3.6.

Luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een
luchtvaartuig, modelvliegtuig, een doelvliegtuig, valschermzweeftoestel, een luchtschip, een model raket,
alsmede een ballon met een diameter van meer dan 1 m. in geheel gevulde toestand, alsmede een vlieger
en/of daarmee voortbewogen object. Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid van een
verzekerde:
a voor schade veroorzaakt met of door deltavliegen, parasailing, parachutespringen en kitesurfen;
b voor schade met of door kabelvliegers, zeil- en modelvliegtuigen, met een oppervlakte van maximaal 1,5
m2 en een gewicht van maximaal 25 kg;
c als passagier van een luchtvaartuig.
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3.7

Wapens
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt in verband met het
bezit en/of gebruik van wapens als bedoeld in Wet Wapens en Munitie, waarvoor verzekerde geen
vergunning heeft. De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt in verband met het
bezit en/of gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is uitsluitend gedekt voor zover nadrukkelijk
meeverzekerd.

4.

Schade

4.1.

Vaststelling en regeling van de schade
a Wij belasten ons met de vaststelling en regeling van de schade. Wij hebben het recht de benadeelde
rechtstreeks schadeloos te stellen en met deze schikkingen te treffen. Daarbij houden wij de belangen
van de verzekerde in het oog;
b Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan samen met andere
uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uit keringen – naar
keuze van de verzekerde – naar evenredigheid verminderd.
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Da Bijzondere voorwaarden
ongevallen voor het gezin

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking
op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere voorwaarden bestaan uit de volgende
hoofdstukken:
1. Begripsomschrijvingen
2. Dekking
3. Bijzondere uitsluitingen en beperkingen
4. Schade

1.

Begripsomschrijvingen

1.1.

Verzekerden “in gezinsverband” zijn:
a u, de verzekeringnemer;
b uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u duurzaam samenwoont;
c de ongehuwde kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner, die bij u inwonen, waaronder de pleeg- en
stiefkinderen;
d de onder c. genoemde kinderen die uitwonend zijn voor studie.

1.2.

Verzekerden “eenoudergezin” zijn:
a u, de verzekeringnemer;
b de ongehuwde kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner, die bij u inwonen, waaronder de pleegen stiefkinderen;
c d e onder b. genoemde kinderen die uitwonend zijn voor studie.

1.3.

Verzekerden “samenwonenden” zijn:
a de verzekeringnemer;
b uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u duurzaam samenwoont.

1.4.

Verzekerden “alleenstaand” zijn:
u, de verzekeringnemer.

1.5.

Ongeval:
Onder een ongeval wordt verstaan: een plotselinge en rechtstreekse inwerking van een van buiten komend
geweld, waardoor lichamelijk letsel wordt toegebracht, waarvan aard en plaats medisch zijn vast te stellen.
Met een ongeval worden gelijkgesteld:
a besmetting door ziekteverwekkers als rechtstreeks gevolg van een onvrijwillige val in het water of in enige
andere stof, dan wel het zich daarin begeven ter redding van mens of dier;
b complicaties en verergeringen van het ongevalsletsel als rechtstreeks gevolg van eerste hulpverlening of
van een medisch noodzakelijke behandeling;
c het ongewild binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen, met uitzondering van ziekteverwekkers;
d verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, bevriezing, verbranding, etsing door bijtende
vloeistoffen, blikseminslag of een andere elektrische ontlading;
e uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van een ramp.

1.6.

Blijvende invaliditeit:
Van blijvende invaliditeit is uitsluitend sprake in geval van blijvend (functie)verlies van enig
deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde.

2.

Dekking

2.1.

Uitkering bij overlijden (A)
In geval van overlijden van de verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval, wordt het
voor overlijden verzekerde bedrag uitgekeerd.
Een uitkering wegens blijvende invaliditeit ter zake van hetzelfde ongeval wordt in mindering gebracht op de
voor overlijden verschuldigde uitkering.
Terugvordering van een reeds verrichte uitkering zal niet plaatsvinden.
Dubbele uitkering bij overlijden
Indien het overlijden van verzekerde het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een ongeval, de
verzekerde overkomen als bestuurder of inzittende van een op het moment van het ongeval bij ons
verzekerd motorrijtuig wordt het voor overlijden verzekerde bedrag geacht met 2 te zijn vermenigvuldigd.

2.1.1
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2.2

Uitkering bij blijvende invaliditeit (B)
In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval
wordt de uitkering vastgesteld, zodra de mate van blijvende invaliditeit medisch kan worden bepaald, doch
uiterlijk twee jaar na het ongeval.
De uitkering beloopt een percentage van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag, zoals hierna is
aangegeven:

bij algehele verlamming

100 %

bij algehele geestesstoornis

100 %

bij algeheel (functie)verlies van het
gezichtsvermogen van beide ogen

100 %

het gezichtsvermogen van één oog

35 %

het gehoor van beide oren

60 %

het gehoor van één oor

25 %

een arm

65 %

een hand

55 %

een duim

25 %

een wijsvinger

15 %

een middelvinger

10 %

een ringvinger

5%

een pink

5%

een been

60 %

een onderbeen

55 %

een voet

40 %

een grote teen

10 %

elke overige teen

5%

de milt

5%

een nier

5%

de reuk of de smaak

6%

een natuurlijk gebitselement

1%

Van de hiervoor genoemde percentages wordt bij gedeeltelijk (functie)verlies een evenredig deel uitgekeerd.
2.2.1

In alle hier niet genoemde gevallen van blijvende invaliditeit wordt het uitkeringspercentage vastgesteld naar
de mate van blijvende invaliditeit, die het letsel voor het lichaam als geheel oplevert, waarbij geen rekening
zal worden gehouden met het beroep van verzekerde.

2.2.2

De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld op basis van het (functie)verlies zonder rekening te
houden met uitwendig geplaatste kunst- of hulpmiddelen. Indien inwendig kunst- of hulpmiddelen zijn
geplaatst, wordt met het daardoor verkregen geringere (functie)verlies wel rekening gehouden.

2.2.3

De bepaling van het percentage (functie-)verlies geschiedt volgens objectieve maatstaven, en wel
overeenkomstig de laatste uitgave van de “Guides to the Evaluation of Permanent Impairment” van de
American Medical Association (A.M.A.), aangevuld met de richtlijnen van de Nederlandse specialisten
verenigingen.

2.2.4.

Bestaande afwijkingen.
a Indien een bestaande blijvende invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, wordt de uitkering berekend
op basis van het verschil tussen het percentage van blijvende invaliditeit vóór en na het laatste ongeval.
b Indien de gevolgen van een ongeval worden vergroot door een ziekelijke toestand of door een lichamelijke
of geestelijke afwijking van de verzekerde, wordt niet meer uitgekeerd dan wanneer het ongeval een
geheel valide en gezonde persoon zou zijn overkomen.
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2.2.5.

De uitkering in geval van blijvende invaliditeit wordt als volgt vastgesteld:
a indien het vastgestelde percentage blijvende invaliditeit 25 of minder is, wordt eenzelfde percentage van
het verzekerde bedrag uitgekeerd;
b indien het vastgestelde percentage blijvende invaliditeit meer dan 25 doch minder dan 51 bedraagt, wordt
over het meerdere boven 25% dubbele uitkering verleend;
c indien het vastgestelde percentage blijvende invaliditeit meer dan 50 bedraagt, wordt - onverminderd het
onder a. en b. bepaalde - over het meerdere boven 50% drievoudige uitkering verleend;
d Alle uitkeringen wegens blijvende invaliditeit, ontstaan gedurende de looptijd van deze verzekering zullen
tezamen nimmer meer kunnen bedragen dan 225% van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag.

2.2.6

Indien binnen zes maanden na het ongeval nog geen uitkering wegens blijvende invaliditeit kan worden
vastgesteld, verlenen wij een rentevergoeding van 6 % per jaar over de later voor blijvende invaliditeit vast te
stellen uitkering. Deze rentevergoeding wordt berekend vanaf de zevende maand na het ongeval, tot het
moment waarop de uitkering voor blijvende invaliditeit is verleend.

3.

Bijzondere uitsluitingen en beperkingen

3.1

Wij verlenen geen uitkeringen ter zake ongevallen aan de verzekerde overkomen:
die voor de verzekerde of voor iemand die belang heeft bij de uitkering het beoogde of zekere gevolg is van
diens handelen of nalaten;

3.2

tijdens het (mede-)plegen van een misdrijf door de verzekerde;

3.3

bij vechtpartijen of waagstukken, anders dan tot (zelf-)verdediging, redding of behoud van personen, dieren
of goederen. Onder waagstuk wordt in dit verband verstaan: een in beginsel roekeloze activiteit/onderneming
zonder dat daarbij sprake is van professionele of anderzijds deskundige begeleiding;

3.4
3.5

door overmatig alcoholgebruik, tenzij wordt aangetoond dat de verzekerde ten tijde van het ongeval minder
dan 0,8 promille alcohol in zijn bloed had;
waarvan het ontstaan op enigerlei wijze in relatie staat tot het gebruik van of de verslaving aan
bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, tenzij het gebruik overeenkomstig het voorschrift van
een arts geschiedt en de verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden;

3.6

tijdens het reizen in een motorvliegtuig, anders dan als passagier;

3.7

met als gevolg: ingewandsbreuk (hernia abdominalis), uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nucleï
pulposi) en psychische aandoeningen tenzij deze medisch aantoonbaar het gevolg zijn van bij het ongeval
ontstaan hersenletsel.

4.

Schade

4.1.
4.1.1

Verplichtingen na een ongeval
Wij dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden, in kennis te worden gesteld van een
ongeval, waaruit recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit zou kunnen ontstaan.
Indien de melding later geschiedt, kan toch recht op uitkering bestaan, mits wordt aangetoond dat:
- de invaliditeit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een ongeval;
- de gevolgen van het ongeval niet zijn vergroot door een ziekelijke toestand of door een lichamelijke of
geestelijke afwijking van de verzekerde;
- de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de behandelend arts heeft opgevolgd.

4.1.2

In geval van overlijden van de verzekerde zijn de begunstigden verplicht desgevraagd hun medewerking te
verlenen aan alle maatregelen ter vast stelling van de doodsoorzaak.

4.2.
4.2.1

De verzekerde is verplicht:
zich direct onder behandeling van een arts te stellen en al het mogelijke te doen om zijn herstel te
bevorderen;

4.2.2

zich desgevraagd op onze kosten te laten onderzoeken door een door ons aan te wijzen arts of zich voor een
onderzoek te laten opnemen in een door ons aan te wijzen ziekenhuis of andere medische inrichting;

4.2.3

ons te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen;

4.2.4

alle door ons nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen verstrekken aan ons of aan door ons
aangewezen deskundigen en geen feiten of omstandig heden te verzwijgen, die voor de vaststelling van de
mate van invaliditeit van belang zijn;

4.2.5

ons terstond op de hoogte te stellen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel;

4.2.6

ons tijdig in kennis te stellen bij vertrek naar het buitenland.
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4.3

Verval van rechten
Deze verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde of, in geval van overlijden de begunstigde(n)
een van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor onze belangen heeft geschaad.
Elk recht op uitkering vervalt als u of de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.

4.4

Vaststelling van de uitkering
De omvang van de uitkering en de mate van blijvende invaliditeit worden door ons vastgesteld aan de hand
van gegevens van medische en andere deskundigen. Van deze vaststelling zal zo spoedig mogelijk na
ontvangst van alle voor de vaststelling noodzakelijke gegevens aan u of - in geval van overlijden van de
verzekerde - aan degene die aanspraak heeft op de uitkering bij overlijden, mededeling worden gedaan.

4.5.
4.5.1

Betaling van de uitkering
Wij zijn verplicht binnen 30 dagen na de vaststelling van een uitkering tot betaling over te gaan.

4.5.2

De uitkering geschiedt aan u, tenzij blijkens de polis iets anders is overeengekomen.

4.5.3

In geval van overlijden van de verzekerde zal de uitkering plaatsvinden aan de echtgeno(o)t(e) of partner van
de overleden verzekerde. Indien er geen echtgeno(o)t(e) of partner is, zal de uitkering plaatsvinden aan de
erfgenamen van de overleden verzekerde.

4.5.4

De Staat der Nederlanden zal nimmer als begunstigde worden aangemerkt.
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Db Bijzondere voorwaarden
vakantie-ongevallen voor het gezin

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op
de rubriek Eb vakantie-ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere voorwaarden bestaan uit de volgende
hoofdstukken:
1. Begripsomschrijvingen
2. Dekking
3. Bijzondere uitsluitingen en beperkingen
4. Schade

1.

Begripsomschrijvingen

1.1.

Verzekerden “in gezinsverband” zijn:
a u, de verzekeringnemer;
b uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u duurzaam samenwoont;
c de ongehuwde kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner, die bij u inwonen, waaronder de pleeg- en
stiefkinderen;
d de onder c. genoemde kinderen die uitwonend zijn voor studie.

1.2.

Verzekerden “eenoudergezin” zijn:
a u, de verzekeringnemer;
b de ongehuwde kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner, die bij u inwonen, waaronder de pleeg- en
stiefkinderen;
c de onder b. genoemde kinderen die uitwonend zijn voor studie.

1.3.

Verzekerden “samenwonenden” zijn:
a de verzekeringnemer;
b uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u duurzaam samenwoont.

1.4

Verzekerden “alleenstaand” zijn:
u, de verzekeringnemer.

1.5.

Ongeval:
Onder een ongeval wordt verstaan: een plotselinge en rechtstreekse inwerking van een van buiten komend
geweld, waardoor lichamelijk letsel wordt toegebracht, waarvan aard en plaats medisch zijn vast te stellen.
Met een ongeval worden gelijkgesteld:
a besmetting door ziekteverwekkers als rechtstreeks gevolg van een onvrijwillige val in het water of in enige
andere stof, dan wel het zich daarin begeven ter redding van mens of dier;
b complicaties en verergeringen van het ongevalsletsel als rechtstreeks gevolg van eerste hulpverlening of
van een medisch noodzakelijke behandeling;
c het ongewild binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen, met uitzondering van ziekteverwekkers;
d verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, bevriezing, verbranding, etsing door bijtende
vloeistoffen, blikseminslag of een andere elektrische ontlading;
e uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van een ramp.

1.6

Blijvende invaliditeit:
Van blijvende invaliditeit is uitsluitend sprake in geval van: blijvend (functie)verlies van enig deel of orgaan
van het lichaam van de verzekerde.
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2.

Dekking

2.1

Uitkering bij overlijden (A)
In geval van overlijden van de verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval de
verzekerde overkomen tijdens de geldigheidsduur van rubriek F. Vakantie-jaarverzekering, wordt het voor
overlijden verzekerde bedrag uitgekeerd.
Een uitkering wegens blijvende invaliditeit ter zake van hetzelfde ongeval wordt in mindering gebracht op de
voor overlijden verschuldigde uitkering. Terugvordering van een reeds verrichte uitkering zal niet
plaatsvinden.

2.2

Uitkering bij blijvende invaliditeit (B)
In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval
de verzekerde overkomen tijdens de geldigheidsduur van rubriek F. Vakantie-jaarverzekering wordt de
uitkering vastgesteld, zodra de mate van blijvende invaliditeit medisch kan worden bepaald, doch uiterlijk
twee jaar na het ongeval.
De uitkering beloopt een percentage van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag, zoals hierna is
aangegeven:
bij algehele verlamming

100 %

bij algehele geestesstoornis

100 %

bij algeheel (functie)verlies van het gezichtsvermogen van beide ogen

100 %

het gezichtsvermogen van één oog

35 %

het gehoor van beide oren

60 %

het gehoor van één oor

25 %

een arm

65 %

een hand

55 %

een duim

25 %

een wijsvinger

15 %

een middelvinger

10 %

een ringvinger

5%

een pink

5%

een been

60 %

een onderbeen

55 %

een voet

40 %

een grote teen

10 %

elke overige teen

5%

de milt

5%

een nier

5%

de reuk of de smaak

6%

een natuurlijk gebitselement

1%

Van de hiervoor genoemde percentages wordt bij gedeeltelijk (functie)verlies een evenredig deel uitgekeerd.
2.2.1

In alle hier niet genoemde gevallen van blijvende invaliditeit wordt het uitkeringspercentage vastgesteld naar
de mate van blijvende invaliditeit, die het letsel voor het lichaam als geheel oplevert, waarbij geen rekening
zal worden gehouden met het beroep van verzekerde.

2.2.2

De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld op basis van het (functie)verlies zonder rekening te
houden met uitwendig geplaatste kunst- of hulpmiddelen.
Indien inwendig kunst- of hulpmiddelen zijn geplaatst, wordt met het daardoor verkregen geringere
(functie)verlies wel rekening gehouden.

2.2.3

De bepaling van het percentage (functie)verlies geschiedt volgens objectieve maatstaven, en wel
overeenkomstig de laatste uitgave van de “Guides to the Evaluation of Permanent Impairment” van de
American Medical Association (A.M.A.), aangevuld met de richtlijnen van de Nederlandse specialisten
verenigingen.
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2.2.4. Bestaande afwijkingen.
a Indien een bestaande blijvende invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, wordt de uitkering berekend
op basis van het verschil tussen het percentage van blijvende invaliditeit vóór en na het laatste ongeval.
b Indien de gevolgen van een ongeval worden vergroot door een ziekelijke toestand of door een lichamelijke
of geestelijke afwijking van de verzekerde, wordt niet meer uitgekeerd dan wanneer het ongeval een
geheel valide en gezonde persoon zou zijn overkomen.
2.2.5.

De uitkering in geval van blijvende invaliditeit wordt als volgt vastgesteld:
a indien het vastgestelde percentage blijvende invaliditeit 25 of minder is, wordt eenzelfde percentage van
het verzekerde bedrag uitgekeerd;
b indien het vastgestelde percentage blijvende invaliditeit meer dan 25 doch minder dan 51 bedraagt, wordt
over het meerdere boven 25% dubbele uitkering verleend;
b indien het vastgestelde percentage blijvende invaliditeit meer dan 50 bedraagt, wordt - onverminderd het
onder a. en b. bepaalde - over het meerdere boven 50% drievoudige uitkering verleend;
c Alle uitkeringen wegens blijvende invaliditeit, ontstaan gedurende de looptijd van deze verzekering zullen
tezamen nimmer meer kunnen bedragen dan 225% van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag.

2.2.6

Indien binnen zes maanden na het ongeval nog geen uitkering wegens blijvende invaliditeit kan worden
vastgesteld, verlenen wij een rentevergoeding van 6 % per jaar over de later voor blijvende invaliditeit vast te
stellen uitkering. Deze rentevergoeding wordt berekend vanaf de zevende maand na het ongeval, tot het
moment waarop de uitkering voor blijvende invaliditeit is verleend.

3.

Bijzondere uitsluitingen en beperkingen

3.1

Wij verlenen geen uitkeringen ter zake ongevallen aan de verzekerde overkomen:
die voor de verzekerde of voor iemand die belang heeft bij de uitkering het beoogde of zekere gevolg is van
diens handelen;

3.2

tijdens een periode dat rubriek E. Vakantie-jaarverzekering niet van toepassing is;

3.3

tijdens het (mede-)plegen van een misdrijf door de verzekerde;

3.4

bij vechtpartijen of waagstukken, anders dan tot (zelf-)verdediging, redding of behoud van personen, dieren
of goederen. Onder waagstuk wordt in dit verband verstaan: een in beginsel roekeloze
activiteit/onderneming zonder dat daarbij sprake is van professionele of anderzijds deskundige begeleiding;

3.5

door overmatig alcoholgebruik, tenzij wordt aangetoond dat de verzekerde ten tijde van het ongeval minder
dan 0,8 promille alcohol in zijn bloed had;

3.6

waarvan het ontstaan op enigerlei wijze in relatie staat tot het gebruik van of de verslaving aan
bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, tenzij het gebruik overeenkomstig het voorschrift van
een arts geschiedt en de verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden;

3.7

tijdens het reizen in een motorvliegtuig, anders dan als passagier;

3.8

met als gevolg: ingewandsbreuk (hernia abdominalis), uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nucleï
pulposi) en psychische aandoeningen tenzij deze medisch aantoonbaar het gevolg zijn van bij het ongeval
ontstaan hersenletsel.

4.

Schade

4.1.
4.1.1

Verplichtingen na een ongeval
Wij dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden, in kennis te worden gesteld van een
ongeval, waaruit recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit zou kunnen ontstaan.
Indien de melding later geschiedt, kan toch recht op uitkering bestaan, mits wordt aangetoond dat:
- de invaliditeit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een ongeval;
- de gevolgen van het ongeval niet zijn vergroot door een ziekelijke toestand of door een lichamelijke of
geestelijke afwijking van de verzekerde;
- de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de behandelend arts heeft opgevolgd.

4.1.2

In geval van overlijden van de verzekerde zijn de begunstigden verplicht desgevraagd hun medewerking te
verlenen aan alle maatregelen ter vaststelling van de doodsoorzaak.

4.2.
4.2.1

De verzekerde is verplicht:
zich direct onder behandeling van een arts te stellen en al het mogelijke te doen om zijn herstel te
bevorderen;

4.2.2

zich desgevraagd op onze kosten te laten onderzoeken door een door ons aan te wijzen arts of zich voor een
onderzoek te laten opnemen in een door ons aan te wijzen ziekenhuis of andere medische inrichting;
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4.2.3

ons te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen;

4.2.4

alle door ons nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen verstrekken aan ons of aan door ons
aangewezen deskundigen en geen feiten of omstandigheden te verzwijgen, die voor de vast stelling van de
mate van invaliditeit van belang zijn;

4.2.5

ons terstond op de hoogte te stellen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel;

4.2.6

ons tijdig in kennis te stellen bij vertrek naar het buitenland.

4.3

Verval van rechten
Deze verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde of, in geval van overlijden de begunstigde(n) een
van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor onze belangen heeft geschaad.
Elk recht op uitkering vervalt als u of de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.

4.4

Vaststelling van de uitkering
De omvang van de uitkering en de mate van blijvende invaliditeit worden door ons vastgesteld aan de hand
van gegevens van medische en andere deskundigen. Van deze vaststelling zal zo spoedig mogelijk na
ontvangst van alle voor de vaststelling noodzakelijke gegevens aan u of - in geval van overlijden van de
verzekerde - aan degene die aanspraak heeft op de uitkering bij overlijden, mededeling worden gedaan.

4.5.
4.5.1

Betaling van de uitkering
Wij zijn verplicht binnen 30 dagen na de vaststelling van een uitkering tot betaling over te gaan.

4.5.2

De uitkering geschiedt aan u, tenzij blijkens de polis iets anders is overeengekomen.

4.5.3

In geval van overlijden van de verzekerde zal de uitkering plaatsvinden aan de echtgeno(o)t(e) of partner van
de overleden ver zekerde. Indien er geen echtgeno(o)t(e) of partner is, zal de uitkering plaatsvinden aan de
erfgenamen van de overleden verzekerde.

4.5.4

De Staat der Nederlanden zal nimmer als begunstigde worden aangemerkt.
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E. Bijzondere voorwaarden vakantiejaarverzekering

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op
de rubriek F. vakantie-jaarverzekering. Deze bijzondere voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:
1. Begripsomschrijvingen
2. Dekking
3. Schade
4. Annuleringskosten

1.

Begripsomschrijvingen

1.1.

Verzekerden “in gezinsverband” zijn:
a u, de verzekeringnemer;
b uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u duurzaam samenwoont;
c de ongehuwde kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner, die bij u inwonen, waaronder de pleeg- en
stiefkinderen;
d de onder c. genoemde kinderen die uitwonend zijn voor studie.

1.2.

Verzekerden “eenoudergezin” zijn:
a u, de verzekeringnemer;
b de ongehuwde kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner, die bij u inwonen, waaronder de pleeg- en
stiefkinderen;
c de onder b. genoemde kinderen die uitwonend zijn voor studie.

1.3.

Verzekerden “samenwonenden” zijn:
a de verzekeringnemer;
b uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u duurzaam samenwoont.

1.4.

Verzekerden “alleenstaand” zijn:
u, de verzekeringnemer.

1.5

Bagage
alle zaken van verzekerden die zijn meegenomen, vooruit gezonden of tijdens de reis aangeschaft,
geleend of gehuurd, doch met uitzondering van gebitsprotheses, handelsgoederen, monstercollecties,
kostbaarheden en goederen in logiesverblijven. Paspoorten, visa, identiteitsbewijzen, toeristenkaarten,
rijbewijzen, kentekenbewijzen, kentekenplaten, reisbiljetten, carnets en groene kaarten zijn onder het begrip
bagage begrepen.

1.6

Kostbaarheden
sieraden, echte parels, edelgesteenten, horloges, voorwerpen van goud, platina of zilver, bont, foto- en
filmapparatuur, geluids- en beeldapparatuur, (personal)computers - waaronder de rand apparatuur, de
software en geluids-, beeld- of informatiedragers -, schilderijen en andere kunstvoorwerpen.

1.7

Logiesverblijven
het op een (vaste) standplaats aanwezige, niet aan (één van) de verzekerde(n) toebehorende en gedurende
de vakantieperiode gehuurde of gebruikte vakantieverblijf.

1.8

Geneeskundige kosten
honoraria van artsen, op medisch voorschrift gemaakte kosten van apotheker, ziekenhuisverpleging,
operatie, röntgenfoto’s, bestraling en fysiotherapie en kosten van medisch noodzakelijk vervoer naar en van
artsen en ziekenhuizen.

1.9

Onvoorziene kosten
alle noodzakelijke extra kosten, die verzekerde voor zichzelf moet maken wegens een onvoorziene
buitengewone omstandigheid, die is in- of opgetreden tijdens de geldigheidsduur, doch met uitzondering van
geneeskundige kosten, en nader uitgewerkt onder 2.5.

1.10

Schade
Onder schade wordt verstaan: de aantasting van het vermogen van een verzekerde door beschadiging of
verlies van de verzekerde zaak.
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2.

Dekking

2.1.

Geldigheidsgebieden
Deze rubriek geeft dekking voor verzekerde gebeurtenissen die zich tijdens een vakantiereis voordoen, in de gehele wereld. Reizen welke een zakelijk karakter hebben zijn derhalve niet verzekerd.
Onverminderd het hiervoor bepaalde is de verzekering in Nederland slechts van kracht voor zover de
schadeveroorzakende gebeurtenis plaats vindt:
1 terwijl de verzekerde vanaf zijn woonplaats rechtstreeks op weg was naar een bestemming buiten
Nederland, of vanuit het buitenland rechtstreeks op weg was naar zijn woonplaats;
2 tijdens een vooraf geboekte vakantiereis van meer dan één aaneengesloten dagen. Het originele
boekingsformulier moet op ons verzoek worden overgelegd;
3 tijdens een voorgenomen verblijf op een pleziervaartuig of in een (sta)caravan/vakantiewoning. Onder een
voorgenomen verblijf wordt in dit verband tevens verstaan de reis vanaf de woonplaats naar het plezier
vaartuig of de (sta)caravan/ vakantiewoning en terug. In Nederland verleent deze rubriek geen dekking
voor kosten van geneeskundige of tandheelkundige behandeling.

2.2

Geldigheidsduur
Verzekerd zijn alle reizen van de verzekerden voor zover deze niet langer duren dan een aaneengesloten
periode van 90 dagen.

2.3.
2.3.1.

Bagage en Kostbaarheden
Wij vergoeden de schade als gevolg van iedere oorzaak die niet krachtens de Algemene Voorwaarden of
krachtens het onder 2.3.3. gestelde is uitgesloten, en wel met inachtneming van het volgende:
a voor bagage en kostbaarheden wordt voor alle verzekerden tezamen per gebeurtenis ten hoogste 2
maal het op de polis genoemde verzekerde bedrag per verzekerde vergoed;
b voor schade aan opvouwbare- en opblaasbare boten en zeil planken wordt per gebeurtenis niet meer
vergoed dan € 125,-;
c voor schade aan fietsen, invalide- en kinderwagens wordt per gebeurtenis niet meer vergoed dan € 250,-;
d de kosten van vooruitbetaalde, maar nog niet of nog niet ten volle gebruikte ski-passen en ski-liftkaarten
worden naar rato vergoed, indien de verzekerde door ziekte of ongeval op medische indicatie niet meer
mag skiën. Indien de schade aan bagage of kostbaarheden tevens is gedekt op één of meer andere
verzekerde rubrieken op deze polis, zal schadevergoeding plaatsvinden krachtens hetzij deze rubriek,
hetzij die andere rubriek, waarbij als basis geldt de hoogste uitkomst van de toe te kennen
schadevergoeding voor verzekerde.
In geen geval zal de schadevergoeding krachtens meer dan één rubriek worden verleend.

2.3.2

(Goederen in) logiesverblijven
Wij vergoeden de schade:
- aan het logiesverblijf alsmede aan de daarin aanwezige zaken, waarover de verzekerde kan beschikken
op grond van de door hem gehuurde of gebruikte logiesverblijven;
- die een gevolg is van het verloren gaan van de sleutel van een tijdens de reis gehuurd kluisje; mits de
verzekerde voor deze schade aansprakelijk is.

2.3.3. Uitsluitingen
Wij vergoeden niet de schade:
a door diefstal of vermissing van kostbaarheden, indien deze zonder direct toezicht zijn achtergelaten, tenzij
deze zijn opgeborgen:
- in een afgesloten bagageruimte van een vervoermiddel, zodanig dat zij volledig aan het oog zijn
onttrokken;
- in enige andere behoorlijk afgesloten ruimte, niet een vervoermiddel zijnde;
b bestaande in geheel of gedeeltelijk verlies van waardepapieren, postzegels- en muntenverzamelingen;
c aan dieren;
d aan motorrijtuigen, waaronder brom- en snorfietsen, kampeer wagens en (lucht)vaartuigen - anders dan
onder 1.7 en 2.3.1. sub b omschreven - en de hierbij behorende accessoires, onderdelen en
toebehoren. Deze uitsluiting geldt niet voor gereedschappen, reserveonderdelen, sneeuwkettingen,
dakkoffers/skiboxen en autogeluidsapparatuur met accu-aansluiting van motorrijtuigen, kampeerwagens
en (lucht)vaartuigen die verzekerden gebruiken. Op dit dekkingsaspect is het bepaalde onder 2.1. lid 3 niet
van toepassing;
e aan ski’s, indien de schade is ontstaan tijdens deelneming aan of voorbereiding tot ski- en langlaufwedstrijden;
f die bestaat in beschadiging van lampen, video-/geluidskoppen van audio- en videoapparatuur;
g die bestaat in ontsiering, krassen, deuken en dergelijke beschadigingen aan koffers, indien de koffer(s)
nog is/zijn te gebruiken;
h door slijtage, geleidelijk werkende invloeden of ongedierte.
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2.4.

2.4.1.

Geneeskundige kosten
Voor de kosten van geneeskundige behandeling wordt uitsluitend dekking verleend, indien in Nederland via
een Zorgverzekeraar een doorlopende verzekering ter zake van kracht is.
Wij vergoeden:
a de kosten van geneeskundige behandeling van een verzekerde, voor zover gemaakt buiten Nederland,
gedurende ten hoogste 12 maanden te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de behandeling, mits de
behandeling is aangevangen binnen de geldigheidsduur;
b de in het buitenland gemaakte kosten van spoedeisende tandheelkundige behandeling tot ten hoogste
€ 250,- per verzekeringsjaar;
c de kosten van op voorschrift van een specialist aangeschafte of vervangende kunstledematen, kunstogen
en beugels, die binnen 12 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis zijn aangeschaft.

2.4.2.

Uitsluitingen
Wij vergoeden niet:
a de kosten die verband houden met een geneeskundige behandeling die aanleiding vormde tot de reis;
b de kosten van tandtechnische behandeling;
c de kosten van geneeskundige behandeling op vergoeding waarvan aanspraak krachtens enige andere
verzekering of wettelijke voorziening zou hebben bestaan, indien deze verzekering niet zou bestaan.

2.5.

Onvoorziene kosten
Verzekerd zijn de onvoorziene kosten die met toestemming van de alarmcentrale zijn gemaakt, met dien
verstande dat:
- op de kosten van levensonderhoud 10 % in mindering wordt gebracht wegens besparingen;
- voor gebruikmaking van de auto waarmee de reis is aangevangen € 0,20 per km wordt vergoed.
Wij vergoeden:
a de kosten van langer hotelverblijf dan de geldigheidsduur, respectievelijk van meerdere hotelkosten
tijdens de geldigheidsduur, en wel per verzekerde, per dag tot ten hoogste € 50,-;
b voor een persoon ter verpleging en bijstand van een alleen reizende of zieke verzekerde:
- de kosten van vervoer op basis van laagste klasse voor de overkomst en de terugreis;
- de kosten van levensonderhoud en hotel tot ten hoogste € 50,- per dag;
c bij begrafenis of crematie:
in het buitenland:
- de begrafenis- of crematiekosten ter plaatse tot ten hoogste € 3.500,-;
- de kosten van vervoer op basis van laagste klasse voor de overkomst en de terugreis van familieleden
in de 1e of 2e graad;
- de kosten van verblijf van deze familieleden gedurende ten hoogste 3 dagen;
in Nederland, mits het overlijden heeft plaatsgevonden in het buitenland:
- de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de woonplaats;
- de kosten van het verkrijgen van de voor het vervoer vereiste documenten;
- de binnenkist;
d de extra reiskosten om de woonplaats vanuit het buitenland te bereiken, indien de terugreis in redelijkheid
niet op de oorspronkelijk geplande wijze of op het oorspronkelijk geplande tijdstip kan plaatsvinden
wegens een onvoorziene buitengewone omstandigheid;
e de terugreiskosten naar de oorspronkelijke vakantiebestemming in het buitenland, indien deze terugreis
wordt gemaakt binnen 21 dagen na terugkeer in Nederland en ter voortzetting van de ten gevolge van een
verzekerde gebeurtenis afgebroken reis;
f de kosten van het huren van een gelijkwaardig(e) motorrijtuig of toer-/vouwcaravan tot ten hoogste
€ 1.250,- per verzekeringsjaar voor alle verzekerden tezamen, indien het oorspronkelijke object
onbruikbaar is geworden en niet binnen 48 uur bruikbaar kan worden gemaakt;
Deze dekking geldt niet wanneer het motorrijtuig 8 jaar of ouder is, tenzij:
- een APK-keuringsbewijs kan worden overgelegd dat geldig was ten tijde van het onbruikbaar worden
van het motorrijtuig, alsmede
- een bewijsstuk kan worden overgelegd waaruit blijkt dat ten hoogste drie maanden voor de aanvang
van de vakantie het motorrijtuig een grote beurt heeft gehad bij een BOVAG/FOCWA garagebedrijf.
g de kosten van repatriëring vanuit het buitenland van de bagage, het motorrijtuig en de toer-/vouwcaravan,
tot ten hoogste € 1.250,- per verzekeringsjaar voor alle verzekerden tezamen;
h de kosten van:
- medisch noodzakelijke repatriëring per ambulance(vliegtuig) voor verdere behandeling naar een
ziekenhuis in Nederland;
- vervoer van ziekenhuis naar ziekenhuis;
- medische begeleiding
De medische noodzaak tot het vervoer wordt in overleg tussen de behandelend geneesheer in het
buitenland en onze medische adviseur vastgesteld. De repatriëring moet het redden van het leven of het
voorkomen of verminderen van invaliditeit beogen.
i de kosten verbonden aan opsporings- en/of reddingsacties;
j de telefoon-, fax-, telegram- en telexkosten tot ten hoogste € 125,- per verzekeringsjaar;
k de kosten van het huren van ski’s, indien tijdens de geldigheidsduur de op reis meegenomen ski’s door
breuk of diefstal niet meer kunnen worden gebruikt;
l andere in het buitenland gemaakte onvoorziene kosten, met uitzondering van geneeskundige kosten, tot
ten hoogste € 1.000,- per verzekeringsjaar.

2.5.1.
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3.

Schade

3.1.

Vaststelling van de schade
a De schade zal in onderling overleg of door een door ons benoemde expert worden vastgesteld, tenzij
wordt overeengekomen dat twee experts de schade zullen vaststellen. U en wij benoemen dan elk een
expert.
b Deze experts benoemen samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden, een derde expert, die bij
gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties bindend
vaststelt.
c De schade bestaande in geneeskundige kosten of onvoorziene kosten dient door u te worden aangetoond
door overlegging van originele nota’s. Door medewerking te verlenen aan de vaststelling van de schade
worden wij niet tot uitkering verplicht.

3.2.

Omvang van de schade / schade-uitkering
Wij vergoeden als schade:
a ter zake het onderdeel bagage:
1 de nieuwwaarde, waaronder wordt verstaan de waarde om een soortgelijke zaak als beschadigd of
verloren is nieuw te kopen, indien de beschadigde of verloren zaak nog geen 12 maanden oud is en dit
kan worden aangetoond door overlegging van de originele aanschafnota;
2 de nieuwwaarde als hierboven bedoeld onder aftrek van een veronderstelde verbetering nieuw voor
oud, indien de beschadigde of verloren zaak ten minste 12 maanden oud is dan wel indien de ouderdom
niet kan worden aangetoond door overlegging van de originele aanschafnota;
3 de herstelkosten vermeerderd met de eventuele waardevermindering, indien de schade kan worden
hersteld. De uitkering zal echter niet meer bedragen dan wanneer de schade overeenkomstig het onder
1. of 2. bepaalde zou zijn geregeld.
b ter zake het onderdeel geneeskundige kosten:
- de kosten die buiten Nederland zijn gemaakt gedurende ten hoogste 12 maanden na aanvangsdatum
van de behandeling, mits de behandeling is aangevangen binnen de geldigheidsduur;
c ter zake het onderdeel onvoorziene kosten:
- de kosten als nader omschreven onder 2.5.1.
Binnen 14 dagen nadat de omvang van en de verplichting tot de uitkering door ons is vastgesteld zullen wij
de schade vergoeden.

3.3

Eigen risico
a. De uitkering ter zake de eerste schade onder het onderdeel bagage in enig kalenderjaar wordt verleend
zonder toepassing van een eigen risico. Voor elke volgende schade in hetzelfde kalenderjaar, waarvoor
uitkering verschuldigd is, geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.
b. Indien door dezelfde oorzaak ook schade aan andere verzekerde zaken is ontstaan, zal per gebeurtenis
een van toepassing zijnd eigen risico slechts één keer worden ingehouden.
Voor schade aan audio-, visuele- en computerapparatuur geldt een eigen risico van € 100,- per
gebeurtenis. Dit eigen risico is niet afkoopbaar.

4.

Annuleringskosten

4.1

Dekking
De dekking van de annuleringskosten, als hierna nader omschreven, is beperkt tot ten hoogste € 3.000,per reis-/huurarrangement voor alle verzekerden tezamen, tenzij anders op het polisblad vermeld.
a Recht op vergoeding van annuleringskosten bestaat, indien een reis- of huurovereenkomst wordt
geannuleerd ten gevolge van onvoorziene bijzondere omstandigheden opgetreden tijdens de
verzekeringsduur.
b In geval van voortijdige afbreking van de reis, ten gevolge van onvoorziene bijzondere
omstandigheden opgetreden tijdens de reis, bestaat recht op een pro-rata berekende
afbrekingsvergoeding. Deze vergoeding wordt tevens verleend indien een voor tijdige afbreking wordt
verhinderd door ziekenhuisopname van ten minste 1 dag van (een van) de verzekerden, voor zover hij/zij
deel uitma(a)k(t)en van het reisgezelschap. De afbrekingsvergoeding wordt onder aftrek van uit andere
hoofde ontvangen restitutie, verleend in verhouding van het aantal ongenoten dagen tot het totaal aantal
voorgenomen vakantiedagen en wordt berekend over de totale reis-/huursom.
c In geval van annulering of afbreking door een verzekerde, die samen reist met een of meer verzekerden
onder deze rubriek, worden de annuleringskosten of de afbrekingsvergoeding voor alle verzekerden
vergoed.
d In geval van reisvertraging door vervoerstechnische redenen van boot, bus, trein of vliegtuig naar de
vakantiebestemming, waardoor de verzekerden later aankomen, wordt onder aftrek van door hen uit
andere hoofde ontvangen restitutie, een vergoeding verleend voor ongenoten vakantiedagen en wel in
geval van vertraging van 8 tot 20 uur: één dag; van 20 tot 32 uur: twee dagen en van 32 uur of langer: drie
dagen, mits het reis-/huurarrangement langer duurt dan drie dagen. De vergoeding wordt berekend over
de totale reis-/huursom.
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4.2

Verzekeringsduur
De verzekeringsduur van dit dekkingsonderdeel vangt aan op de boekingsdatum van het reis/huurarrangement en eindigt bij terugkomst van de verzekerden in hun vaste woning.

4.3

Verplichtingen van de verzekerden
De verzekerden zijn verplicht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur na het ontstaan van de
onvoorziene bijzondere omstandigheden die aanleiding zijn tot het annuleren van de reis/huurovereenkomst hiervan aan ons mededeling te doen. Hij is gehouden op verzoek van ons een bewijsstuk
te overleggen indien op vergoeding uit hoofde van dit onderdeel aanspraak wordt gemaakt.

4.4

Uitsluitingen
Wij vergoeden niet de schade die voortvloeit uit een faillissement van een luchtvaartmaatschappij/
touroperator/reisorganisatie.
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