
ART. 1 OMVANG VAN DE DEKKING

Met terzijdestelling van art. 7.951 BW geldt er dekking voor schade 
veroorzaakt door:

a.  brand en  naburige brand; 

b. ontploffing; 

c. blikseminslag, ook al ontstaat daardoor geen brand;

d. luchtvaartuigen; 

e. elektrocutie van levende have.

ART. 2 BEPERKING VAN DE DEKKING

Geld, geldswaardig papier
Onder verzekering van de inboedel is maximaal begrepen ? 1.250,- aan geld 
en geldswaardig papier. Cheques, e.d. worden daaronder niet verstaan.

Fundamenten
Bij verzekering van gebouwen zijn fundamenten, kelders en andere onder-
grondse bouwwerken uitgesloten, tenzij uit de polis blijkt dat deze zijn 
meeverzekerd.

ART. 3  UITBREIDING VAN DE DEKKING

1.   Zaken, elders aanwezig. 
Alle roerende zaken zijn uitsluitend verzekerd op het (de) risico-
adres(sen) als in de polis omschreven. Zaken die zich tijdelijk (maximaal 
drie aaneengesloten maanden) elders bevinden, zijn verzekerd tot een 
maximum van 10% van het verzekerd bedrag, echter uitsluitend binnen 
Nederland in gebouwen van een steen- harde bouwaard.

2.  Zaken van derden. 
Voor zover het verzekerd bedrag hoger is dan de waarde van de zaken 
welke eigendom zijn van u, zijn zaken als in deze polis omschreven doch 
welke eigendom zijn van derden, mede onder deze verzekering begrepen, 
voor zover het betreft schade voor rekening van u en niet door een andere 
verzekering gedekt.

3.  Wij vergoeden ook wanneer daardoor het verzekerd bedrag wordt 
overschreden, de bereddingskosten, bij of na een gedekt evenement 
gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde 
zaken.

ART. 4  VASTSTELLING VAN HET VERZEKERD BEDRAG

1. Het verzekerd bedrag wordt vastgesteld op aangifte van u.

2.  Opgave van een te verzekeren bedrag door een medewerker van ons dient 
als een advies te worden beschouwd.

3.   Voor een gebouw wordt als te verzekeren bedrag opgegeven de 
herbouwwaarde, tenzij anders is overeengekomen.

4.  Voor een inboedel geldt als het te verzekeren bedrag de nieuwwaarde;  
evenwel de dagwaarde voor:

a. goederen onttrokken aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren;

b.  goederen waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40 % van de 
nieuwwaarde;

c. bromfietsen.
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5.  Voor kunst, antiek en verzamelingen geldt de waarde die daaraan uit 
hoofde van hun zeldzaamheid kan worden toegekend.

6.  Voor bedrijfsuitrusting/inventaris geldt de dagwaarde, tenzij anders is 
overeengekomen.

7. Voor koopmansgoederen/producten geldt de vervangingswaarde.

8.  Voor levende have geldt de vervangingswaarde, tenzij de fokwaarde op de 
polis is vermeld.

ART. 5  TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze verzekering zijn mede van toepassing alle bepalingen van de 
Algemene Voorwaarden alsmede de Algemene Begripsomschrijvingen.
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