
ART. 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Met betrekking tot deze verzekering wordt verstaan onder kostbaarheden:  
Sie raden, juwelen, bont, antieke voorwerpen, kunstvoorwerpen, optische 
instru menten, muziekinstrumenten mits bestemd voor particulier gebruik 
alsmede, video- en computerapparatuur. Niet tot kostbaarheden behoren: 
contactlenzen, brillen, gehoorapparaten, (vul)pennen, (vul)potloden en 
zakaanstekers.

ART. 2  DEKKING

Met als grondslag de op de polis vermelde omschrijvingen, geschiedt deze 
verzekering tegen materiële schade aan de verzekerde voorwerpen door:

a.  diefstal, verlies, vermissing;

b.  vernietiging, beschadiging; onverschillig hoe ontstaan.

ART. 3 VERZEKERINGSGEBIED

De verzekering is van kracht binnen Nederland, met dien verstande, dat de 
verzekering voor schilderijen, tekeningen, etsen e.d. uitsluitend van kracht 
is indien de voorwerpen zich bevinden in het op het polisblad genoemde 
pand.

ART. 4 UITSLUITINGEN

Van deze verzekering is uitgesloten schade als gevolg van:

a.  normaal gebruik (zoals krassen, schrammen, deuken e.d.), door 
bewerking, reiniging (waaronder niet wordt verstaan het verwijderen van 
stof met een droge doek) of reparatie van de voorwerpen;

b.  enige geleidelijk op de voorwerpen werkende invloed, slijtage, mot en 
ander ongedierte of schimmel, dan wel voortspruit uit eigen gebrek, 
eigen bederf of de aard en de natuur van het voorwerp;

c.   diefstal of vermissing tijdens het onbeheerd achterlaten buiten uw 
woning, alsmede het zonder toezicht achterlaten van het verzekerde 
voorwerp anders dan in een degelijk afgesloten ruimte. Onder een 
afgesloten ruimte wordt niet verstaan, voertuigen, tenten en dergelijke;

d. het gebruik, of het onder zich hebben door een ander dan verzekerde;

e. het opwinden van veren bij uurwerken;

f.  het niet, of niet goed functioneren van het verzekerde voorwerp zonder 
dat er tevens sprake is van een uiterlijke beschadiging van het verzekerde 
voorwerp;

g.  kortsluiting, overbelasting, te hoge spanning en stroomlekken, die geen 
brandschade tot gevolg hebben;

h.  breuk van lampen of beschadiging van kabels;

i.   schade aan balgen, snaren, netjes, stokken en trommelvellen door het 
gebruik;

j.   het voor beroepsdoeleinden gebruik of verhuur van de verzekerde voor-
werpen, tenzij anders is overeengekomen.
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ART. 5  WAARDE VAN DE VERZEKERDE VOORWERPEN

De waarde van de verzekerde voorwerpen is vastgesteld op basis van een 
taxatierapport of aankoopnota, of hetgeen daarmee door ons wordt gelijk-
gesteld, in de zin van art. 7.960 BW. Deze waarde wordt aangenomen als te 
zijn vastgesteld voor drie jaar, na het verstrijken van deze termijn geschiedt 
de schaderegeling volgens de Algemene Voorwaarden, tenzij een nieuw 
taxatierapport wordt overlegd.

ART. 6 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN.

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