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Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hier-
naar op het polisblad wordt verwezen.

1. Begrippen

1.1 Bemiddelaar
Is de partij via wiens bemiddeling de verzekering tot 
stand gekomen is.

1.2 Bewoond gebouw
Onder een bewoond gebouw wordt verstaan een 
gebouw waarin als regel iemand, zowel bij dag als bij 
nacht, op geoorloofde wijze aanwezig is en vrijelijk toe-
gang heeft tot dat gedeelte van het gebouw, waarin de 
verzekerde voorwerpen aanwezig zijn.

1.3 Verzekeraar
De verzekeraar(s) zoals genoemd op het polisblad, in 
deze vertegenwoordigd door Meijers Assuradeuren BV 
als gevolmachtigde.

1.4 Verzekerden
Onder verzekerden worden verstaan:
• Verzekeringnemer;
• Zijn/haar echtgeno(o)t(e);
• De duurzaam met hem/haar in gezinsverband 

samenwonenden personen;
• Ieder ander voor zover dit uit het polisblad blijkt.

1.5 Verzekeringnemer
Verzekeringnemer is degene met wie deze verzekerings-
overeenkomst is aangegaan.

2. Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht in de gehele wereld. Voor schilde-
rijen, prenten, aquarellen, etsen, litho’s en tekeningen is de 
verzekering uitsluitend van kracht tijdens verblijf in bewoonde 
gebouwen binnen Nederland, van steen gebouwd met harde 
dekking.

3. Omschrijving van de dekking

3.1 Verlies, diefstal, vermissing en beschadiging
De verzekering geeft dekking tegen verlies, diefstal, ver-
missing of beschadiging van de in de polis en/of in de 
aangehechte specificatie vermelde voorwerpen, toebeho-
rende aan de verzekeringnemer, de met hem samenwo-
nende echtgenote, de niet met hem gehuwde, maar wel 
in gezinsverband met hem samenwonende partner, zijn 
inwonende ongehuwde kinderen, alsmede zijn bij hem 
inwonende grootouders, ouders, schoonouders.

3.2 Waarde
De waarde van elk voorwerp is met wederzijds goedvin-
den vastgesteld op het verzekerde bedrag. Het verze-
kerde bedrag is gebaseerd op de aankoopnota of een 
recent taxatierapport van een deskundige. Voor bont 
geldt een maximale geldigheidsduur van deze waarde-
vaststelling van drie jaar, aanvangend op de aankoopda-
tum respectievelijk de datum van afgifte van het 
taxatierapport.

3.3 Expertisekosten
De verzekeraar vergoedt de kosten en het salaris van 
experts en deskundigen, met dien verstande, dat het 
salaris en de kosten van de door de verzekerde 
benoemde expert en deskundigen voor rekening van de 
verzekeraar zijn tot het bedrag, dat aan de door de ver-
zekeraar benoemde expert en deskundigen moet worden 
betaald, ook indien daarmee het verzekerd bedrag wordt 
overschreden.

3.4 Bereddingskosten
De verzekeraar vergoedt de kosten van maatregelen die 
tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of 
vanwege verzekeringnemer of een verzekerde worden 
getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmid-
dellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waar-
voor - indien gevallen - de verzekering dekking biedt, of 
om die schade te beperken. Onder kosten van maatrege-
len wordt in dit verband mede verstaan schade aan 
zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatrege-
len worden ingezet. De bereddingskosten worden ver-
goed ook indien daarmee het verzekerd bedrag wordt 
overschreden.

4. Uitsluitingen

Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 11 van de algemene 
voorwaarden 06-01, is tevens uitgesloten schade:
4.1  Door overstroming, aardbeving en vulkanische uitbar-

sting, zoals gedefinieerd in de ‘Nadere Omschrijvingen’ 
van de algemene voorwaarden 06-01;

4.2  Door krassen, schrammen, slijtage, ongedierten, atmosfe-
rische of klimatologische invloeden, normaal gebruik, 
foutieve of onvoldoende reparatie, reiniging, restauratie 
of onoordeelkundige behandeling.

4.3  Als gevolg van het verbeurd verklaren of door inbeslag-
name door douane of andere autoriteiten.

4.4  Aan muziekinstrumenten door beschadiging van balgen, 
haren, snaren, rietjes, stokken en trommelvellen, tenzij 
deze beschadiging gelijktijdig met een andere gedekte 
schade is ontstaan.

4.5  Ontstaan of mogelijk geworden door onvoldoende zorg. 
Van onvoldoende zorg kan onder meer worden gespro-
ken wanneer in geval van diefstal, verlies of beschadiging 
van de verzekerde zaken niet de normale voorzichtigheid 
in acht is genomen. Van normale voorzichtigheid kan 
onder meer niet worden gesproken wanneer de verze-
kerde zaken buitenshuis, bijvoorbeeld op het strand of 
op een terras onbeheerd worden achtergelaten.

4.6  Die een verzekerde met opzet, al dan niet bewuste roe-
keloosheid 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.
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5. Aanvullende verplichtingen bij schade

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 10 van de alge-
mene voorwaarden 06-01, gelden tevens de volgende verplich-
tingen. Bij schade door verlies, diefstal of vermissing is de ver-
zekerde verplicht om binnen 24 uur na kennisneming van de 
schade aangifte te doen bij de daarvoor in aanmerking 
komende personen, zoals een treinconducteur, stationschef, 
buschauffeur, scheepskapitein of hotelhouder, alsmede bij de 
politie.

6. Vaststelling van de schade

De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kos-
ten worden vastgesteld in onderling overleg tussen de verzeke-
ringnemer en de verzekeraar dan wel door een door de verze-
keraar 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 gren-
zen van de door hen berekende schadebedragen de bindende 
vaststelling zal verrichten.

7. Regeling van de schade

Bij het totaal verloren gaan van de verzekerde voorwerpen of 
een deel daarvan wordt het verzekerde bedrag vergoed, onder 
aftrek van de restantwaarde. De vergoeding voor audiovisuele- 
en foto apparatuur geschiedt vanaf één jaar na aanschaf op 
basis van dagwaarde. Voor bontschaden wordt, na het verstrij-
ken van de geldigheidsduur van de waardevaststelling, als ver-
meld in artikel 3.2, vergoed, de waarde onmiddellijk voor het 
plaatshebben van de schade, onder aftrek van de restant-
waarde. Voor beschadigde verzekerde voorwerpen, die naar 
het oordeel van de verzekeraar kunnen worden hersteld, 
geschiedt de schadevergoeding op basis van de herstelkosten, 
eventueel vermeerderd met de door de gebeurtenis veroor-
zaakte en door de reparatie niet opgeheven waardeverminde-
ring. Meer dan het verzekerde bedrag wordt niet vergoed. Met 
betrekking tot ‘stellen’ van twee gelijksoortige bij elkaar beho-
rende voorwerpen zal de verzekeraar in geval van schade aan 
één van die voorwerpen ten hoogste 70% van het verzekerde 
bedrag van het stel vergoeden. De vergoeding van schade en 
kosten wordt voldaan binnen zes weken nadat alle schadebe-
scheiden in het bezit van de verzekeraar zijn gekomen, de 
schadevergoedingsplicht door haar is erkend en partijen tot 
overeenstemming zijn gekomen. Indien binnen drie maanden 
na de datum waarop de schadevergoeding is verleend een 
verloren geraakt voorwerp wordt teruggevonden, is de verze-
kerde verplicht dit voorwerp van de verzekeraar terug te kopen 
voor een prijs, gelijk aan het schadebedrag, onverminderd het 
recht op vergoeding van de herstelkosten, indien het terugge-
vonden voorwerp beschadigd mocht zijn. In geval van verlies, 
diefstal of vermissing gaan door betaling van het schadebedrag 
alle rechten ter zake van de verloren gegane voorwerpen op 
de verzekeraar over. De verzekerde voorwerpen zullen nimmer 
aan de verzekeraar kunnen worden geabandonneerd. Het zal 
de verzekeraar vrij staan geleden schade in natura te 
vergoeden.

8. Samenloop

8.1  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.

8.2  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.

9. Wijziging van het risico

Indien zich omstandigheden voordoen, die het risico zodanig 
beïnvloeden, dat het niet meer voldoet aan de omschrijving op 
het polisblad of op het aanvraagformulier, is de verzekeringne-
mer verplicht dit onmiddellijk aan de verzekeraar te melden. In 
dat geval heeft de verzekeraar het recht de premie en/of voor-
waarden te herzien, dan wel de verzekering met een opzegter-
mijn van dertig dagen te beëindigen met restitutie van de niet 
verdiende premie. Verzuimt de verzekeringnemer de verzeke-
raar tijdig in te lichten over een risicowijziging, zoals hierboven 
genoemd, dan eindigt de dekking dertig dagen na de datum 
van de risicowijziging.

10. Overgang van het belang

10.1  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.

10.2  Na overlijden van de verzekeringnemer, waarvan de ver-
zekeraar zo spoedig mogelijk in kennis dient te worden 
gesteld, blijft de verzekering van kracht. Binnen een 
maand nadat zij met dit overlijden bekend zijn gewor-
den, kunnen de erfgenamen en de verzekeraar de verze-
kering met onmiddellijke ingang opzeggen.


