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Bijzondere voorwaarden

(sport)horloges
sieraden
kleding
rollators

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op
het polisblad wordt verwezen en zijn een aanvulling op de Algemene
voorwaarden Woonpakket WP 1601.

Bui 1 Begrippen
1.1

Verzekerden
Verzekerden zijn:
verzekeringnemer;
zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;
de duurzaam met hem/haar in gezinsverband samenwonende
personen;
hun minderjarige kinderen;
hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, die bij hen inwonen of die
voor studie uitwonend zijn;
hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en
aanverwanten, die bij hen inwonen;
Van buiten komend onheil
Een rechtstreekse fysieke geweldsinwerking van buiten af door een
gebeurtenis die op het moment van het evenement buiten de
normale lijn van de verwachtingen ligt.
Bereddingskosten
Hieronder worden verstaan de kosten van maatregelen die tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekering
nemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden
zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden
waarvoor - indien gevallen - de verzekering dekking biedt, of om die
schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit
verband ook verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier
bedoelde maatregelen worden ingezet;
Nieuwwaarde
Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk vóór
de gebeurtenis nodig zou zijn geweest om nieuwe zaken van dezelfde
soort en kwaliteit aan te schaffen.
Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waarde
vermindering door veroudering of slijtage.
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De verzekering dekt per gebeurtenis, tot maximaal het op het
polisblad vermelde verzekerde bedrag voor alle verzekerden
tezamen, de schade als gevolg van diefstal, verlies, vermissing of
materiële beschadiging als gevolg van een van buiten komend onheil
aan de volgende objecten, afhankelijk van de op het polisblad
vermelde dekking:
Particulier
Particulier Particulier en Zakelijk
Verzekerd
€ 3000
€ 5000
€ 5000
bedrag
exclusief inclusief inclusief
laptop
laptop
laptop
Dekking per verzekerde per gebeurtenis:
laptop 1
Niet gedekt € 750
foto-/film-/dvd-/videoapparatuur inclusief accessoires
en geheugenkaarten
€ 1.000 € 1.500
navigatieapparatuur
€ 300 € 450
PDA
€ 300 € 450
audioapparatuur
€ 300 € 450
telecommunicatieapparatuur2 € 300 € 450
muziekinstrumenten
€ 500 € 750
kinderwagens
€ 500 € 750
sportuitrusting
€ 500 € 750
(zonne)brillen en contactlenzen € 300 € 450
gehoorapparaten
€ 300 € 450
verrekijkers
€ 300 € 450

2

450
450
450
450

€
€
€
€

450
450
450
450

Laptop met de daarbij behorende randapparatuur en accessoires, inclusief door de

stroomstoring of stroomuitval. Toepassingsprogrammatuur, zoals spelprogrammatuur,
en dragers van toepassingsprogrammatuur vallen niet onder de dekking.
2

3.2

Inclusief prepaid beltegoed met een maximum van € 30.

De dekking geldt voor de in dit artikel genoemde voorwerpen die
eigendom zijn van de verzekerden en die tot hun particuliere
huishouding behoren. De dekking is van kracht voor voorwerpen die
zich bevinden:
buiten de eigen (vakantie)woning, stacaravan of toercaravan die als
stacaravan gebruikt wordt, met berging en bijgebouwen;
buiten de - voor permanente bewoning - gehuurde woning met
berging en bijgebouwen.
Indien op het polisblad is vermeld dat zakelijk gebruik is meeverzekerd,
geldt de dekking ook voor de in dit artikel genoemde voorwerpen
gedurende de tijd dat ze beroeps- of bedrijfsmatig in gebruik zijn ten
behoeve van de door de verzekerde uitgeoefende werkzaamheden
als ZZP-er.
Bereddingskosten
Bereddingskosten worden vergoed, ook indien daarmee het
verzekerd bedrag wordt overschreden. De dekking is per voorwerp
gelimiteerd tot het belang dat de verzekeraar bij beredding heeft.
Wanneer een voorwerp uit een auto is gestolen, bestaat geen recht
op schadevergoeding tenzij de auto waarin het voorwerp zich bevond
daadwerkelijk is opengebroken en zichtbare sporen van braak aan de
buitenzijde van de auto aanwezig zijn. De vergoeding bedraagt
maximaal € 250.
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Bui 4 Eigen risico

Voor elke op grond van de voorwaarden vastgestelde schade geldt, na
toepassing van de van kracht zijnde maxima, een eigen risico per
gebeurtenis van € 50. Dit eigen risico is niet van kracht voor schade
door diefstal uit een auto.

Bui 5 Aanvullende verplichtingen

Naast de verplichtingen genoemd in artikel Alg 10 is de verzekerde
verplicht om bij verlies van laptops, foto-, film-, audio- en video
apparatuur, muziekinstrumenten, kinderwagens en sportuitrusting zo
spoedig mogelijk aangifte bij de plaatselijke politie te doen.

Bui 6 Uitsluitingen
6.1

6.2
€ 750
€ 1.500
€ 450
€ 450
€ 450
€ 450
€ 750
€ 750
€ 750
€ 450
€ 450
€ 450

€
€
€
€

voor de werking en het onderhoud van het systeem en die niet gevoelig zijn voor

De verzekering is van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden in
Nederland.

3.1

300
300
300
300

fabrikant of leverancier geïntegreerde programma’s die van fundamenteel belang zijn

Bui 2 Verzekeringsgebied

Bui 3 Omvang van de dekking

€
€
€
€

6.3
6.4
6.5
6.6

Naast de uitsluitingen genoemd in artikel Alg 11 is tevens uitgesloten
schade:
ontstaan of mogelijk geworden doordat verzekerde niet de normale
voorzichtigheid in acht heeft genomen. Verzekerde dient onder de
gegeven omstandigheden al het redelijkerwijs mogelijke te hebben
gedaan om schade te voorkomen, te verminderen of te beperken;
aan voorwerpen die zonder toezicht of in niet deugdelijk afgesloten
ruimten zijn achtergelaten. Indien voorwerpen zich in een auto
bevinden, moet deze auto goed afgesloten zijn en moeten de
voorwerpen zijn opgeborgen in een met een slot afgesloten
kofferruimte, dan wel afgedekt met een hoedenplank/rolhoes, waarbij
de inhoud niet van buitenaf zichtbaar is;
door diefstal uit openbare gelegenheden van kostbare voorwerpen
die zich op het moment van de diefstal niet binnen het directe
gezichtsveld of niet binnen handbereik van de verzekerde bevonden;
als gevolg van normaal gebruik van het verzekerde voorwerp;
door krassen, schrammen, slijtage, ongedierte, atmosferische of
klimatologische invloeden, foutieve of onvoldoende reparatie,
reiniging, restauratie of onoordeelkundige behandeling;
als gevolg van het verbeurd verklaren of door inbeslagname door
douane of andere autoriteiten;

6.7

aan muziekinstrumenten door beschadiging van balgen, haren,
snaren, rietjes, stokken en trommelvellen, tenzij deze beschadiging
gelijktijdig met een andere - gedekte - schade is ontstaan;
6.8 aan voorwerpen die aan derden zijn toevertrouwd;
6.9 door overstroming, aardbeving en vulkanische uitbarsting;
6.10 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).

Bui 7 Schaderegeling
7.1

7.2

Vaststelling van de schade
De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten
worden vastgesteld in onderling overleg tussen de verzekeringnemer
en de verzekeraar dan wel door een door de verzekeraar benoemde
expert, tenzij is overeengekomen dat de vaststelling van de schade
door twee experts geschiedt, in welk geval zowel de verzekeraar als
verzekerde ieder een expert benoemen. In dit laatste geval benoemen
de twee experts samen voor aanvang van hun werkzaamheden een
derde expert, die bij gebrek aan overeenstemming binnen de grenzen
van de door hen berekende schadebedragen de bindende vaststelling
zal verrichten.
Herstelkosten
Is in het geval van schade herstel mogelijk, dan is de schade gelijk aan
de herstelkosten, eventueel vermeerderd met een door de schade
veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven waarde
vermindering. De schade zal echter nimmer meer bedragen dan het
verschil tussen de waarde van het beschadigde onmiddellijk vóór de
gebeurtenis en de restantwaarde daarvan onmiddellijk na de
gebeurtenis.

7.3

Nieuwwaarde/dagwaarde
Is herstel niet mogelijk, dan wordt de omvang van de schade
vastgesteld op het verschil tussen de nieuwwaarde van de
beschadigde zaak onmiddellijk voor de gebeurtenis en de
restantwaarde daarvan onmiddellijk na de gebeurtenis.
De schade wordt vastgesteld naar dagwaarde voor:
zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de
nieuwwaarde;
zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren
bestemd.

••
••

Bui 8 Samenloop
8.1

8.2

Indien bij schade aanspraak gemaakt kan worden op polisdekking
onder enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of
gemaakt zou kunnen worden als deze verzekering niet zou hebben
bestaan, geldt deze verzekering slechts voor zover de aanspraken
het bedrag te boven gaan waarop de verzekerde elders recht heeft of
zou hebben.
Een eigen risico op de andere verzekering komt niet voor vergoeding
in aanmerking.
De verzekerde dient aan de verzekeraar een opgave te doen van alle
hem bekende verzekeringen, al dan niet van oudere datum, die op het
moment van de schade geheel of ten dele betrekking hebben op
hetzelfde belang.

Bui 9 Overgang van het belang
9.1

9.2

Na overgang van het verzekerd belang, anders dan door overlijden,
gaan de rechten uit deze verzekering zonder nadere overeenkomst
niet over op de nieuwe belanghebbende.
Na overlijden van de verzekeringnemer, waarvan de verzekeraar zo
spoedig mogelijk in kennis dient te worden gesteld, blijft de
verzekering van kracht. Binnen een maand nadat zij met dit overlijden
bekend zijn geworden, kunnen de erfgenamen en de verzekeraar de
verzekering met onmiddellijke ingang opzeggen.
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