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Op deze verzekering zijn de algemene voorwaarden (ALV – LVP 15.01) van toepassing. Daarnaast ken 

deze verzekering bijzondere voorwaarden zoals beschreven in dit document. 
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Artikel 5:  Wat is niet verzekerd? 

Artikel 6: Hoe wordt de schade geregeld? 
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Artikel 1: Geldigheidsgebied 

De in de polis genoemde zaken zijn verzekerd waar ook ter wereld. 

Voor kunst en antiek geldt dat deze enkel verzekerd zijn in de woning, alsmede tijdens vervoer van 

en naar de reparateur en het verblijf daar, mits binnen Nederland. 

Artikel 2: Vaststellen van het verzekerde bedrag 

Het verzekerde bedrag wordt vastgesteld op basis van de informatie u ons geeft. Hierbij geldt: 

a) Aankoopprijs 

Voor nieuw aangeschafte artikelen hanteren wij de aankoopprijs als het verzekerd bedrag. 

b) Getaxeerde waarde 

Voor andere voorwerpen dan nieuw aangeschafte artikelen hanteren wij de getaxeerde waarde 

conform een taxatierapport dat voldoet aan artikel 7:960 BW. 

Artikel 3: Wat is verzekerd? 

De in de polis genoemde zaken zijn verzekerd tegen: 

 Materiele schade die is veroorzaakt door een plotselinge gebeurtenis 

 Diefstal, verlies of vermissing 

Artikel 4: Kosten boven het verzekerde bedrag 

Indien er sprake is van een gebeurtenis welke onder de dekking valt, worden tevens de volgende 

kosten betaald: 

 Kosten van alle experts die de schade vaststellen. Uw expert betalen wij tot het bedrag van 

onze expert 

 De kosten om schade te voorkomen die u dreigt te krijgen, of om schade die u heeft te 

beperken. 

Artikel 5: Wat is niet verzekerd? 

In de algemene voorwaarden zijn situaties genoemd die niet onder de verzekering vallen. Tevens is 

niet verzekerd de genoemde situaties hieronder. 
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a) Aardbeving of vulkanische uitbarsting 

Schade die ontstaat tijdens, of 24 uur na, een aardbeving of vulkanische uitbarsting wanneer de 

gevolgen hiervan zich hebben geopenbaard vlakbij de plaats waar de verzekerde zaken zich op dat 

moment bevonden. Deze uitsluiting geldt niet wanneer  u kunt aantonen dat de schade niet is 

ontstaan door de aardbeving of vulkanische uitbarsting. 

b) Langzaam werkende invloeden en eigen gebrek 

Schade ontstaan door langzaam werkende invloeden, slijtage, ongedierte of schimmel.  

Ook schade voorkomend uit een eigen gebrek, eigen bederf of de aard en de natuur van de 

verzekerde zaak is niet verzekerd. 

c) In beslagneming 

Schade die ontstaat tijdens of door inbeslagneming, verbeurdverklaring of gebruik door enige 

overheid is niet verzekerd. 

d) Normaal gebruik, reiniging, reparatie e.d. 

Schade die ontstaat door normaal gebruik, door bewerking, door reiniging, restauratie of reparatie 

van de verzekerde zaken is niet verzekerd. Het verwijderen van stof met een droge doek valt niet 

onder deze uitsluiting. 

e) Pand, huur, in beslagneming 

Schade die ontstaat in de periode dat de verzekerde zaken in pand, huur of in beslagneming zijn, is 

niet verzekerd. Tenzij anders met ons is afgesproken. 

f) Onvoldoende zorg 

Schade die is ontstaan door onvoldoende zorg voor de verzekerde zaken. Hiervan is onder meer 

sprake wanneer één van de verzekerde de verzekerde zaken zonder toezicht achterlaat, tenzij dit in 

een deugdelijk afgesloten ruimte is.  

g) Diefstal uit een vervoermiddel 

Diefstal van de verzekerde zaken uit een vervoermiddel is niet verzekerd, tenzij u bewijst dat: 

 Er sprake was van een deugdelijk afgesloten vervoermiddel 

 Er sporen van braak aan de buitenzijde van het vervoermiddel zijn vastgesteld 

 De ontvreemde zaken niet van buitenaf zichtbaar waren. 

 De diefstal zich niet heeft voorgedaan tussen 22.00 en 07.00 plaatselijke tijd 

h) Elektrische instrumenten en apparaten 

Schade aan elektrische (muziek)instrumenten en apparatuur die het gevolg zijn van overbelasting, te 

hoge net spanning, kortsluiting, zelfverhitting, stroomlekken of zelfverwarming. 

i) Snaren, rietjes, e.d. 

Schade aan muziekinstrumenten die uitsluitend bestaat uit schade aan haren, snaren, rietjes, 

trommelvellen en stokken. 

j) Uurwerken 

Schade aan glas of veren van een uurwerk, alsmede schade door stroom- of batterijlekken, tenzij de 

schade tegelijk is ontstaan met een andere gedekte gebeurtenis. 
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Artikel 6: Hoe wordt de schade geregeld? 

Wanneer u een schade bij ons meldt dient u de schade aannemelijk te maken door bijvoorbeeld 

foto’s, politie aangifte of ander bewijs materiaal toe te sturen. Wij kunnen hier ook om vragen. 

6.1. Door wie wordt de omvang van de schade bepaald? 

De omvang van de schade, de hoogte van de kosten en de waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis  

worden door ons vastgesteld. Wij gebruiken daarvoor de informatie die u aan ons heeft gegeven. Er 

zijn drie manieren om de schade te bepalen: 

 Wij bepalen de schade samen met u  

 Wij kiezen een expert die de schade bepaalt 

 Wij kiezen een expert en u kiest een expert. Zoals omschreven in artikel 8.1. van de 

algemene voorwaarden 

6.2. Hoe wordt de omvang van de schade bepaald? 

De schade wordt vastgesteld door het verschil te nemen tussen de waarde van de verzekerde zaken 

onmiddellijk voor en onmiddellijk na het ontstaan van de gebeurtenis. 

Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

a) Deskundigen taxatie 

Wanneer de zaken verzekerd zijn op basis van deskundige taxatie , geldt voor deze zaken als waarde 

onmiddellijk voor het ontstaan van de schade het verzekerde bedrag. 

De deskundigentaxatie heeft een geldigheidsduur van 36 maanden. Bij hertaxatie blijft hetgeen 

vermeld in dit lid van kracht. Vindt na 36 maanden geen hertaxatie plaats, dan geldt als waarde 

onmiddellijk voor het ontstaan van de schade de dagwaarde, tot maximaal het verzekerd bedrag van 

het object. 

b) Geen deskundigen taxatie 

Wanneer zaken niet verzekerd zij op basis van deskundigentaxatie, geldt gedurende de eerste 12 

maanden als waarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade het verzekerd bedrag. Daarna 

geldt als waarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade de dagwaarde, tot maximaal het 

verzekerd bedrag van het object. 

c) Waarde audiovisuele- en fotoapparatuur 

Voor audiovisuele- en apparatuur geldt  gedurende de eerste 12 maanden als waarde onmiddellijk 

voor de schade de verzekerde waarde. Na het verstrijken van deze 12 maanden geldt als waarde 

onmiddellijk voor de schade de vervangingswaarde. 

d) Herstelkosten 

Wanneer de beschadigde zaken kunnen worden hersteld vergoeden wij de herstelkosten. Wanneer 

de schade is hersteld en de verzekerde zaak door de schade toch minder waard is geworden, 

vergoeden we ook het bedrag dat de verzekerde zaak minder waard is geworden. We betalen echter 

nooit meer dan de waarde voor de schade minus de waarde na de schade. 

e) Schade aan stellen 

Indien door een verzekerd evenement een deel verloren gaat van stellen of bij elkaar horende 

stukken, vergoeden wij naar uw keuze: 
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 Op basis van de aanname dat dit exemplaar afzonderlijk verzekerd was voor 70% van het 

bedrag van de hele set, of 

 Op basis van totaal verlies van de hele set, na overdracht van het resterende exemplaar aan 

ons. 

f) Uitkering in natura 

Wij hebben het recht de schadevergoeding in natura te voldoen door het leveren van een voorwerp 

van gelijke kwaliteit en uitvoering. 

g) Schadevergoeding bij diefstal 

Bij diefstal, inbraak, gewelddadige beroving en afpersing ontstaat pas recht op schadevergoeding 

wegens verlies  van zaken indien de zaken niet binnen 30 dagen, na u melding bij de politie, zijn terug 

gevonden en nadat u uw eigendomsrechten daarop schriftelijk aan ons heeft overgedragen. 

Als de gestolen zaken binnen 30 dagen na melding bij de politie worden teruggevonden dient u de 

zaken terug te nemen. Wij vergoeden dan, voor zover van toepassing de herstelkosten zoals 

omschreven in artikel 7.2. lid d. 

6.3. Verlaging van de schade-uitkering 

In sommige gevallen wordt niet het volledige schadebedrag aan u uitgekeerd en krijgt u een aftrek 

op de schade uitkering. Dit betreft de volgende situaties. 

a) Samenloop 

Als schade, kosten of verliezen zijn gedekt op een andere verzekering vergoeden wij voor zover bij de 

andere verzekering geen recht op vergoeding bestaat.  

Als in de voorwaarden van die andere verzekering een soortgelijke bepaling voorkomt, of als de 

andere verzekeraar weigert de schade binnen een redelijke termijn te vergoeden dan zullen wij de 

schade vergoeden, voor zover de schade onder deze verzekering is gedekt. U bent dan verplicht uw 

rechten op de andere verzekeraar aan ons over te dragen. 

b) eigen risico 

Op het schadebedrag wordt het eigen risico in mindering gebracht. Het eigen risico staat vermeld op 

de polis. 

Artikel 7: Wat zijn de gevolgen van een verandering in uw situatie? 

Wanneer er iets veranderd in uw situatie of aan de verzekerde zaken kan dit gevolgen hebben  voor 

uw verzekering.  

7.1. Beëindiging van de dekking 

Naast de bepalingen over het beëindigen van de dekking in de algemene voorwaarden,  wordt ook 

de dekking beëindigd in de volgende gevallen. 

 Zodra u, of in geval van u overlijden, uw erfgenamen geen belang meer hebben bij de 

verzekerde zaken en ook de feitelijke macht erover verliezen 

 Zodra verzekerde zijn woonplaats niet meer in Nederland heeft 
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 Zodra er sprake is van totaal verlies of tenietgaan van de verzekerde zaak 

In alle bovengenoemde gevallen betalen wij de vooraf over het resterende tijdvak betaalde 

premie terug. 

7.2. Verhuizing 

Bij verhuizing blijft de dekking van kracht. Voor kunst en antiek geldt dat deze na verhuizing voor 14 

dagen op het nieuwe adres zijn meeverzekerd. Wanneer wij niet binnen 14 dagen worden 

geïnformeerd over de verhuizing vervalt de dekking voor deze zaken.  

 


