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Algemene polisvoorwaarden
Hoofdstuk 1
Begripsomschrijvingen
Artikel 1.1 Begrippen
1.1.1 Maatschappij
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij
N.V., statutair gevestigd te Den Haag.
1.1.2 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als
zodanig in de polis is vermeld.
1.1.3 Verzekerde
De verzekerden zijn de hierna genoemde (rechts)personen.
a. Verzekeringnemer.
b. Elke persoon met wie verzekeringnemer in duurzaam
gezinsverband samenwoont.
c. Elke andere persoon, voorzover dit uit de polis blijkt.
1.1.4 Woonhuis
Een gebouw dat uitsluitend dient tot particuliere bewoning
en als zodanig in gebruik is.
1.1.5 Gebouw
Een als zodanig in de polis omschreven onroerende zaak
met inbegrip van de hierna genoemde zaken.
a. Al hetgeen volgens verkeersopvatting daarvan deel
uitmaakt.
b. Alle bijbehorende bouwsels die naar hun aard en
inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te
blijven, voorzover niet afzonderlijk verzekerd.
c. Funderingen.
d. Glas van de woning.

deel van) het gebouw voor rekening van verzekerde zijn
aangebracht of tegen betaling zijn overgenomen van de
vorige huurder, met inachtneming van het hierna vermelde.
a. Deze onroerende zaken bevinden zich in, aan of bij (het
deel van) het gebouw waarin de verzekerde zaken zich
bevinden.
b. Deze onroerende zaken bestaan uit veranderingen,
verbeteringen en uitbreidingen, zoals centrale
verwarmings-, keuken- en sanitaire installaties,
betimmeringen, vaste parketvloeren, schuurtjes en
schuttingen.
c. Schade aan deze onroerende zaken wordt niet door de
eigenaar van het gebouw of zijn verzekeraar hersteld
en/of vergoed.
d. Glas van de woning is niet onder huurdersbelang
begrepen.
1.1.8 Audiovisuele / computerapparatuur
a. Alle beeld-, geluids-, ontvang- en zendapparatuur, zoals
radio’s, platenspelers, compactdiscspelers,
televisietoestellen, videocamera’s, band-, cassette- en
videorecorders met uitzondering van
muziekinstrumenten en foto- en filmapparatuur.
b. Alle soorten computerapparatuur, zoals micro- en
spelcomputers.
Alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke
randapparatuur en overige materiële hulpmiddelen, zoals
platen, compactdiscs, banden, cassettes, boxen,
monitoren, schijf- en afdrukeenheden, alsmede
standaardprogrammatuur.
1.1.9 Standaardprogrammatuur
Uit voorraad geleverde programmatuur inclusief de dragers
waarop deze programmatuur is vastgelegd.

Niet tot het gebouw behorend worden de hierna genoemde
zaken beschouwd.

1.1.10 Lijfsieraden
Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of
aan het lichaam gedragen te worden en die geheel of ten
dele bestaan uit edel of ander metaal, gesteente, mineraal,
ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede
parels.

e. Grond, tuinaanleg en tuinbeplanting.
f. Zonweringen en antennes.
g. Onroerende zaken zoals genoemd onder begrip
Huurdersbelang.

1.1.11 Geld / geldswaardig papier
a. Onder geld wordt verstaan gemunt geld en
bankbiljetten, ongeacht de valuta, dienende tot wettig
betaalmiddel.

1.1.6 Inboedel
Alle roerende zaken die tot een particuliere huishouding
behoren, met inbegrip van bromfietsen, zonweringen,
antennes en huisdieren, alsmede gereedschappen voor de
uitoefening van een beroep in loondienst.

b. Onder geldswaardig papier wordt verstaan alle papier
waaraan in het maatschappelijk verkeer een zekere
geldswaarde wordt toegekend, met inbegrip van
cheques, betaalkaarten en (plastic) kaartjes/pasjes die
geschikt zijn om als betaalmiddel gebruikt te worden.

Niet als inboedel worden de hierna genoemde zaken
beschouwd.

1.1.12 Glas van de woning
Glas en kunststof die dienen tot lichtdoorlating, zoals hierna
genoemd.

a. Geld en geldswaardig papier.
b. Andere motorrijtuigen dan bromfietsen, inclusief losse
onderdelen en accessoires.
c. Caravans, aanhangwagens en vaartuigen, alles inclusief
losse onderdelen en accessoires.
d. Gehuurde en geleasde zaken.

a. In ramen en deuren van de in de polis omschreven
woning, de daarbij behorende bijgebouwen en
binnenshuis aanwezige privé(berg)ruimten.
b. In windschermen en in balkon- en terreinafscheidingen
van de in de polis omschreven woning.

1.1.7 Huurdersbelang
Het belang dat verzekerde als huurder heeft bij onroerende
zaken die na ingang van de huurovereenkomst voor (het

1.1.13 Gebeurtenis
Een voorval/omstandigheid of een reeks met elkaar
samenhangende voorvallen/omstandigheden als gevolg

waarvan voor de maatschappij een verplichting tot
schadevergoeding kan ontstaan.
Alle voorvallen/omstandigheden van een reeks worden
geacht te zijn ontstaan op het tijdstip waarop het eerste
voorval of de eerste omstandigheid is ontstaan.
1.1.14 Beredding
Maatregelen die door of namens verzekerde zijn genomen
bij of na een gedekte gebeurtenis om schade aan de
verzekerde zaken door die gebeurtenis te voorkomen of te
verminderen.
1.1.15 Noodvoorziening
De redelijkerwijs noodzakelijke voorlopige voorziening bij of
na een gedekte gebeurtenis aangebracht ten behoeve van
de verzekerde zaken in afwachting van definitief herstel
van de door die gebeurtenis ontstane schade aan de
verzekerde zaken.
1.1.16 Opruiming
De niet reeds in de schadetaxatie begrepen wegruiming
en/of afbraak van bovengronds aanwezige verzekerde
zaken, alsmede funderingen, op de locatie waar de
verzekerde zaken zijn gedekt en op de directe belendingen
van die locatie voorzover deze wegruiming en/of afbraak
het noodzakelijke gevolg is van een door de polis gedekte
schade.
1.1.17 Sanering
a. Onderzoeken, reinigen, opruimen, opslaan, vernietigen
en/of vervangen van grond, grond- en/of
oppervlaktewater om de verontreiniging hierin weg te
nemen.
b. Isoleren van die verontreiniging, waaronder begrepen
beredding en noodvoorzieningen.
Alles voorzover grond, grond- en/of oppervlaktewater zijn
gelegen op de locatie van verzekerde, zoals in de polis
omschreven, of op de directe belendingen van die locatie.
Onder sanering valt niet de herinrichting van het terrein.
1.1.18 Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor herbouw op dezelfde plaats
en met dezelfde bestemming.
1.1.19 Verkoopwaarde
De opbrengst bij verkoop exclusief de opbrengst van de
grond.
1.1.20 Afbraakwaarde
De opbrengst van de nog bruikbare (bouw)materialen bij
sloop.
1.1.21 Huurwaarde
De huursom die in het economische verkeer bij verhuur kan
worden verkregen.
1.1.22 Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde
soort en van gelijkwaardige kwaliteit en specificaties te
verkrijgen.
1.1.23 Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering door veroudering, slijtage of
bestaande gebreken.

1.1.24 Braak
Verbreking, met zichtbare beschadiging van afsluitingen,
met het oogmerk zich wederrechtelijk toegang te
verschaffen.

Hoofdstuk 2 Omschrijving van
dekking
DEKKING WOONHUIS
Deze Dekking is uitsluitend van toepassing indien
hiernaar in de polis wordt verwezen.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt materiële schade aan de in de polis
omschreven verzekerde zaken door een hierna vermelde
gedekte gebeurtenis.
Voor elke schade geldt een eigen risico van A 113,–, tenzij
uit de polis anders blijkt.
Dit eigen risico geldt niet voor schade aan glas van de
woning.
2.1.1 Gedekte gebeurtenis
Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die
a. van buitenaf op de verzekerde zaken inwerkt of
b. een gevolg is van eigen gebrek van de verzekerde
zaken.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel is uitsluitend van kracht met inachtneming van
Artikel Omvang van de dekking.
2.2.1 Expertise
Expertise voor vaststelling van de omvang van de schade,
met inachtneming van het hierna vermelde.
a. De dekking voor expertise door een expert die door
verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voorzover
sprake is van redelijke kosten met een maximum van de
kosten van expertise door de expert die door de
maatschappij is benoemd.
b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico.
c. Indien geen beroep op de garantie tegen
onderverzekering kan worden gedaan, wordt voor deze
dekking geen herberekening toegepast.

b. Er is sprake van overschrijding van door de overheid
gehanteerde normen (streefwaarde of overeenkomstige
waarde) voor de locatie met betrekking tot grondrespectievelijk waterverontreiniging, zoals die gelden op
het moment waarop de verontreiniging zich voor het
eerst manifesteert.
c. De kosten bedragen meer dan A 1.134,– en
– zijn door verzekerde zelf (of in overleg met de
maatschappij namens verzekerde) gemaakt en/of
– zijn aan verzekerde in rekening gebracht in verband
met door de overheid ter zake rechtmatig
uitgeoefende bestuursdwang.
De uitkering zal nooit meer bedragen dan het werkelijk
bestede bedrag.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van
A 45.378,–.
2.2.6 Extra herstel
Extra herstelwerkzaamheden aan het gebouw die als
gevolg van een gedekte gebeurtenis zijn uitgevoerd op
grond van een door de overheid rechtmatig opgelegde
verplichting daartoe.
2.2.7 Tuin
Tuinaanleg en tuinbeplanting behorende bij het gebouw
tegen een gedekte gebeurtenis, met uitzondering van
neerslag, windkracht, diefstal of poging daartoe en
vandalisme.
2.2.8 Huurderving
Gederfde huur volgens de huurovereenkomst tot maximaal
de huurwaarde van het gebouw als gevolg van het geheel
of gedeeltelijk onbruikbaar zijn ervan door een gedekte
gebeurtenis.
Indien geen huurovereenkomst is gesloten en/of als
verzekerde het gebouw zelf bewoont, wordt gehandeld
alsof sprake is van gederfde huur ter grootte van de
huurwaarde van het gebouw.
Indien verzekerde niet tot herbouw of herstel overgaat,
vindt vergoeding plaats over een periode van ten hoogste
tien weken.

2.2.2 Beredding
2.2.3 Noodvoorziening
2.2.4 Opruiming
2.2.5 Sanering
Sanering als direct gevolg van een gedekte gebeurtenis,
die heeft plaatsgevonden op de locatie van verzekerde,
zoals in de polis omschreven.
Deze dekking geldt alleen indien sprake is van de hierna
genoemde omstandigheden.
a. Er is sprake van een niet reeds bestaande
verontreiniging of van toename van een reeds
bestaande verontreiniging.
Indien door een gedekte gebeurtenis een reeds
bestaande verontreiniging toeneemt, zijn slechts
saneringskosten gedekt voorzover deze het bedrag voor
het opheffen van de bestaande verontreiniging te boven
gaan.

2.2.9 Opsporing / herstel
Materiële schade aan de verzekerde zaken door
werkzaamheden in het kader van opsporing en/of herstel
van schade door een gedekte gebeurtenis.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van
A 11.345,–.
2.2.10 Aanbouw / verbouw
De hierna genoemde zaken, tijdens aan-/verbouw van het
gebouw.
a. Keten, loodsen, steigers, bouwmaterialen en
gereedschappen.
b. Kleding van hen, die bij de aan-/verbouw zijn betrokken.
Alles zowel in het gebouw als op het terrein daarvan, tegen
de hierna genoemde gebeurtenissen.
c. Brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag en
luchtverkeer.
d. Windkracht.

Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van
A 11.345,–.

Vaststelling vindt plaats met inachtneming van het hierna
vermelde.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang

2.3.1 Expertise
De maatschappij heeft het recht de omvang van de schade
te laten vaststellen door een expert.

e. De maatschappij maakt geen gebruik van haar recht de
schade in natura te vergoeden.
f. Verzekerde heeft binnen één jaar na de schadedatum
schriftelijk meegedeeld dat tot herstel of herbouw zal
worden overgegaan.
g. Herstel of herbouw zal binnen drie jaar na de
schadedatum zijn voltooid.
h. Er is geen sprake van de omstandigheden in de hierna
genoemde regeling naar afbraakwaarde.

a. De omvang van (het deel van) de schade waarvoor de
maatschappij gebruikmaakt van haar recht deze in
natura te vergoeden, wordt vastgesteld door de
maatschappij of een door haar aan te wijzen bedrijf.

2.3.2.3 Geen herstel / herbouw
Indien herstel of herbouw niet mogelijk is of niet wordt
uitgevoerd, wordt de omvang van de schade vastgesteld op
bedragen zoals hierna genoemd.

b. De omvang van (het deel van) de schade waarvoor de
maatschappij geen gebruik maakt van haar recht deze
in natura te vergoeden, wordt in overleg met
verzekeringnemer door een door de maatschappij
benoemde expert vastgesteld, tenzij tussen
verzekeringnemer en de maatschappij anders wordt
overeengekomen.

a. Het verschil tussen de verkoopwaarde onmiddellijk vóór
en onmiddellijk ná de gebeurtenis indien de hierna
genoemde regeling naar afbraakwaarde niet van
toepassing is.

De omvang van de door een gedekte gebeurtenis
veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna
genoemd.

c. Indien de maatschappij en verzekeringnemer
vaststelling van de omvang van (het deel van) de
schade waarvoor de maatschappij geen gebruik maakt
van haar recht deze in natura te vergoeden, door twee
experts overeenkomen, benoemen zij elk een expert.
De twee experts benoemen samen een derde expert,
die in geval van verschil binnen de grenzen van de door
hen vastgestelde cijfers de bindende vaststelling zal
verrichten.
2.3.2 Vaststelling schade aan gebouw
2.3.2.1 Natura
Indien de maatschappij gebruikmaakt van haar recht (een
deel van) de schade in natura te vergoeden, wordt de
omvang daarvan vastgesteld op het bedrag van de
naturavergoeding.
2.3.2.2 Herstel / herbouw
Indien herstel of herbouw mogelijk is en ook wordt
uitgevoerd, wordt de omvang van de schade vastgesteld op
bedragen zoals hierna genoemd.
a. Bij herstelbare schade wordt de omvang van de schade
vastgesteld op het bedrag van de herstelkosten,
verhoogd met een door de schade veroorzaakte en na
herstel eventueel resterende waardevermindering.
b. Bij totaal verlies wordt de omvang van de schade
vastgesteld op het bedrag van de herbouwwaarde
onmiddellijk vóór de gebeurtenis, onder aftrek van de
waarde van eventuele restanten.
c. Ter bepaling van de hoogte van de uitkering zal de
omvang van de schade ook worden vastgesteld op het
verschil tussen de verkoopwaarde onmiddellijk vóór en
onmiddellijk ná de gebeurtenis.
d. De maatschappij heeft het recht een redelijke aftrek op
de vastgestelde omvang van de schade toe te passen,
indien verzekerde door de schadevergoeding in een
duidelijk voordeliger vermogenspositie zou geraken dan
vóór de schade.

b. Het verschil tussen de afbraakwaarde onmiddellijk vóór
en onmiddellijk ná de gebeurtenis indien reeds vóór de
schade sprake was van een van de hierna genoemde
omstandigheden.
– Verzekerde had het voornemen het woonhuis af te
breken.
– Het woonhuis was bestemd voor afbraak.
– Het woonhuis was door de gemeente onbewoonbaar
of onbruikbaar verklaard.
c. Het verschil tussen de herbouwwaarde onmiddellijk vóór
en de verkoopwaarde van eventuele restanten
onmiddellijk ná de gebeurtenis indien de schade op
basis daarvan lager is dan de schade op basis van
verkoopwaarde respectievelijk afbraakwaarde.
d. Het verschil tussen de in de polis genoemde waarde
onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis
indien het zaken betreft waarvoor de verzekering
blijkens de polis naar een andere waarde dan een van
de hiervóór genoemde waarden geschiedt.
e. De maatschappij heeft het recht een redelijke aftrek op
de vastgestelde omvang van de schade toe te passen,
indien verzekerde door de schadevergoeding in een
duidelijk voordeliger vermogenspositie zou geraken dan
vóór de schade.

Artikel 2.4 Garantie tegen onderverzekering
2.4.1 Garantie
De maatschappij garandeert dat geen beroep zal worden
gedaan op onderverzekering indien de maatschappij in het
bezit is gesteld van een ingevulde PremieMeter volgens de
daarin vermelde aanwijzingen, en de maatschappij de
daarop gebaseerde uitkomsten heeft opgenomen in de
desbetreffende Dekking en/of Rubriek.
De maatschappij kan hernieuwde invulling van een
PremieMeter vragen in de hierna genoemde
omstandigheden.
a. Bij verhuizing en/of bij verkoop van het gebouw.
b. Bij een wijziging van de verzekering.
c. Na een schade.

d. Na verloop van vijf jaar na een vorige invulling.
2.4.2 Onderverzekering
Op de garantie tegen onderverzekering kan geen beroep
worden gedaan indien de hierna genoemde
omstandigheden van toepassing zijn.
a. De PremieMeter is onjuist ingevuld, bij het aangaan van
de verzekering dan wel na een verzoek tot hernieuwde
invulling.
b. Er is niet binnen twee maanden voldaan aan een
verzoek tot hernieuwde invulling van een PremieMeter.
De vastgestelde omvang van de schade zal dan worden
herberekend, en wel in dezelfde verhouding als de op dat
moment geldende premie staat tot de premie die zou
hebben gegolden als de PremieMeter juist zou zijn ingevuld
respectievelijk als tijdig zou zijn voldaan aan het verzoek tot
hernieuwde invulling.
Deze herberekening kan echter nooit leiden tot een hogere
schadevergoeding dan zonder herberekening het geval zou
zijn geweest, met inachtneming van de toepasselijke
maxima.

Artikel 2.5 Indexering
Deze verzekering is geïndexeerd.
Aan de hand van de laatste door het Centraal Bureau voor
de Statistiek vastgestelde indexcijfers voor bouwkosten en
woninginboedels wordt de premie ieder jaar per
premievervaldag aangepast.

Artikel 2.6 Uitkering
2.6.1 Vergoeding in natura
De maatschappij heeft het recht vergoeding van (een deel
van) de schade in natura te voldoen, eventueel door
inschakeling van een door haar aan te wijzen bedrijf, en
wel zodanig dat verzekerde redelijkerwijs geacht kan
worden schadeloos te zijn gesteld, eventueel aangevuld
met een uitkering in geld voor door de schade veroorzaakte
waardevermindering.
2.6.2 Vergoeding in geld
Vergoeding van (het deel van) de schade waarvoor de
maatschappij geen gebruik maakt van haar recht deze in
natura te vergoeden, vindt plaats zoals hieronder nader is
bepaald.
a. De maatschappij heeft het recht na vaststelling van de
omvang van de schade op basis van herstel of herbouw
eerst een uitkering te doen van 50% van het bedrag van
de op herstel of herbouw gebaseerde
schadevergoeding, dan wel van 100% van het bedrag
van de op verkoopwaarde gebaseerde
schadevergoeding indien dit minder is.
De uitkering van het eventuele restant zal plaatsvinden
nadat door verzekerde voldoende is aangetoond dat
herstel heeft plaatsgevonden respectievelijk dat
herbouw is voltooid.
De totale schade-uitkering zal echter niet meer
bedragen dan het voor herstel of herbouw werkelijk
bestede bedrag, verhoogd met het bedrag voor
vastgestelde waardevermindering.
b. Indien verzekerde recht heeft op schadevergoeding die
niet is gebaseerd op herstel of herbouw, wordt de aldus
berekende schadevergoeding in één termijn uitgekeerd.

c. Indien verzekerde recht heeft op schadevergoeding voor
glas, wordt volledige schadevergoeding verleend door
een bedrag in geld uit te keren ter grootte van de
materiaal- en inzetkosten.

DEKKING INBOEDEL
Deze Dekking is uitsluitend van toepassing indien
hiernaar in de polis wordt verwezen.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt materiële schade aan de in de polis
omschreven verzekerde zaken, zoals hierna genoemd.
a. In de woning zoals hieronder nader is bepaald.
b. Op andere plaatsen zoals hieronder nader is bepaald.
Voor elke schade geldt een eigen risico van A 113,–, tenzij
uit de polis anders blijkt.
2.1.1 Gedekte gebeurtenis
Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die
a. van buitenaf op de verzekerde zaken inwerkt of
b. een gevolg is van eigen gebrek van de verzekerde
zaken.
2.1.2 Bijzondere bezittingen
De hierna genoemde bijzondere bezittingen zijn tot het
daarbij vermelde maximum onder de verzekerde zaken
begrepen, tenzij uit de polis anders blijkt.
2.1.2.1 Audiovisuele / computerapparatuur
Audiovisuele en computerapparatuur tot een maximum van
A 4.538,–.
2.1.2.2 Lijfsieraden
Lijfsieraden tot een maximum van A 3.403,–.
2.1.2.3 Verzamelingen / kunst / antiek /
muziekinstrumenten
Verzamelingen, kunst, antiek en waardevolle
muziekinstrumenten, samen tot een maximum van
A 11.345,–.
2.1.2.4 Huurdersbelang
Huurdersbelang zonder maximum.

wasgoed, alsmede zonweringen, antennes en
huurdersbelang zijn op deze plaatsen echter ook gedekt
tegen diefstal of poging daartoe en vandalisme.
2.1.4.4 Elders in Nederland
Elders in Nederland, zoals hieronder nader is bepaald.
Indien het zaken betreft die binnen een periode van drie
achtereenvolgende maanden na overbrenging vanaf de
woning, respectievelijk na aanschaf, naar de woning zullen
worden (terug)gebracht, geldt deze dekking voor
genoemde periode.
Indien sprake is van verhuizing, geldt deze dekking voor
een periode van twee achtereenvolgende maanden direct
na de verhuizing.
a. In permanent bewoonde woningen, de daarbij
behorende bijgebouwen en in binnenshuis aanwezige
privé(berg)ruimten tegen een gedekte gebeurtenis.
b. In andere ruimten van de gebouwen waarin de hiervóór
bedoelde woningen zich bevinden, alsmede in overige
gebouwen (geen strand- en tuinhuisjes) tegen een
gedekte gebeurtenis, maar voor wat betreft diefstal of
poging daartoe en vandalisme alleen indien gepleegd
door iemand die het gebouw van buitenaf is
binnengedrongen door braak aan de buitenkant van het
gebouw.
c. Op andere plaatsen, zoals in de open lucht, in tenten,
strand- en tuinhuisjes, voer- en vaartuigen, caravans en
aanhangwagens alleen tegen de hierna genoemde
gebeurtenissen.
– Brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag en
luchtverkeer.
– Schroeien, zengen, verkolen, broeien en smelten als
gevolg van hitte-uitstraling van een ander brandend,
gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmee.
– Overspanning of inductie, beide als gevolg van
bliksem.
– Gewelddadige beroving en afpersing.

2.1.4 Op andere plaatsen

In auto’s – mits goed afgesloten – is op deze plaatsen
ook dekking tegen diefstal indien gepleegd door iemand
die de auto van buitenaf is binnengedrongen door braak
aan de buitenkant van de auto.

2.1.4.1 Bijgebouwen
In bij de woning behorende bijgebouwen en binnenshuis
aanwezige privé(berg)ruimten tegen een gedekte
gebeurtenis.

De dekking voor diefstal na braak aan de auto geldt ook
voor verzekerde zaken in auto’s in België, Luxemburg
en Duitsland gedurende een uitstapje vanuit Nederland
van maximaal 24 uur.

2.1.4.2 Andere ruimten binnenshuis
In andere binnenshuis aanwezige en niet uitsluitend voor
privégebruik bestemde ruimten van het gebouw waarin de
woning zich bevindt tegen een gedekte gebeurtenis, maar
voor wat betreft diefstal of poging daartoe en vandalisme
alleen indien gepleegd door iemand die de desbetreffende
ruimte door braak is binnengedrongen.

Voor schade door diefstal na braak aan de auto geldt
een maximum vergoeding van A 227,– per gebeurtenis;
in dat geval is het eigen risico niet van toepassing.

2.1.3 In de woning
In de woning tegen een gedekte gebeurtenis.

2.1.4.3 Buitenshuis
Op buitenshuis aanwezige plaatsen die bij de woning
behoren, zoals een balkon of tuin, tegen een gedekte
gebeurtenis, met uitzondering van diefstal of poging
daartoe en vandalisme.
Tuinmeubels, tuingereedschap, vlaggenstokken en

2.1.4.5 Elders in Europa
Elders in Europa, gedurende een periode van drie
achtereenvolgende maanden, indien het zaken betreft die
binnen genoemde periode na overbrenging vanaf de
woning, respectievelijk na aanschaf, naar de woning zullen
worden (terug)gebracht, tegen de hierna genoemde
gebeurtenissen.
a. Brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag en
luchtverkeer.
b. Schroeien, zengen, verkolen, broeien en smelten als

gevolg van hitte-uitstraling van een ander brandend,
gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmee.
c. Overspanning of inductie, beide als gevolg van bliksem.
2.1.4.6 Transport
Binnen Nederland tijdens vervoer naar of van een herstelof bewaarplaats of tijdens verhuizing tegen de hierna
genoemde gebeurtenissen.
a. Brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag en
luchtverkeer.
b. Schroeien, zengen, verkolen, broeien en smelten als
gevolg van hitte-uitstraling van een ander brandend,
gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmee.
c. Overspanning of inductie, beide als gevolg van bliksem.
d. Gewelddadige beroving en afpersing.
e. Een ongeval het middel van vervoer overkomen, het uit
de strop schieten, het onklaar raken van hijsgerei of van
enig ander hulpmiddel gebruikt bij het laden en lossen.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel is uitsluitend van kracht met inachtneming van
Artikel Omvang van de dekking.
2.2.1 Expertise
Expertise voor vaststelling van de omvang van de schade,
met inachtneming van het hierna vermelde.
a. De dekking voor expertise door een expert die door
verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voorzover
sprake is van redelijke kosten met een maximum van de
kosten van expertise door de expert die door de
maatschappij is benoemd.
b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico.
c. Indien geen beroep op de garantie tegen
onderverzekering kan worden gedaan, wordt voor deze
dekking geen herberekening toegepast.
2.2.2 Beredding

c. De kosten bedragen meer dan A 1.134,– en
– zijn door verzekerde zelf (of in overleg met de
maatschappij namens verzekerde) gemaakt en/of
– zijn aan verzekerde in rekening gebracht in verband
met door de overheid ter zake rechtmatig
uitgeoefende bestuursdwang.
De uitkering zal nooit meer bedragen dan het werkelijk
bestede bedrag.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van
A 45.378,–.
2.2.6 Tuin
Tuinaanleg en tuinbeplanting behorende bij de woning
tegen een gedekte gebeurtenis, met uitzondering van
neerslag, windkracht, diefstal of poging daartoe en
vandalisme.
2.2.7 Geld / geldswaardig papier
Geld en geldswaardig papier van verzekerde en van
derden onder berusting, op dezelfde voorwaarden als de
verzekerde zaken.
Indien voor gebruik van geldswaardig papier voorschriften
zijn uitgevaardigd door de uitgevende instanties, bestaat
uitsluitend recht op schadevergoeding indien deze
voorschriften zijn nageleefd.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van
A 908,–.
Niet gedekt is schade als gevolg van misbruik van een
pasje met pincode.
2.2.8 Vaartuigen / aanhangwagens
Vaartuigen en aanhangwagens, alsmede losse onderdelen
en accessoires van motorrijtuigen, caravans,
aanhangwagens en vaartuigen van verzekerde, alles
voorzover dienende tot privégebruik en aanwezig in de
woning, op dezelfde voorwaarden als de verzekerde zaken.

2.2.3 Noodvoorziening
2.2.4 Opruiming

Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van
A 908,–.

2.2.5 Sanering
Sanering als direct gevolg van een gedekte gebeurtenis,
die heeft plaatsgevonden op de locatie van verzekerde,
zoals in de polis omschreven.

2.2.9 Opsporing / herstel
Materiële schade aan de verzekerde zaken in de woning
door werkzaamheden in het kader van opsporing en/of
herstel van schade door een gedekte gebeurtenis.

Deze dekking geldt alleen indien sprake is van de hierna
genoemde omstandigheden.

Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van
A 4.538,–.

a. Er is sprake van een niet reeds bestaande
verontreiniging of van toename van een reeds
bestaande verontreiniging.
Indien door een gedekte gebeurtenis een reeds
bestaande verontreiniging toeneemt, zijn slechts
saneringskosten gedekt voorzover deze het bedrag voor
het opheffen van de bestaande verontreiniging te boven
gaan.

2.2.10 Huisvesting / voeding
Redelijke extra kosten van huisvesting en voeding die
verzekerde heeft gemaakt als direct en uitsluitend gevolg
van een gedekte gebeurtenis, die heeft plaatsgevonden op
de locatie van verzekerde, zoals in de polis omschreven.

b. Er is sprake van overschrijding van door de overheid
gehanteerde normen (streefwaarde of overeenkomstige
waarde) voor de locatie met betrekking tot grondrespectievelijk waterverontreiniging, zoals die gelden op
het moment waarop de verontreiniging zich voor het
eerst manifesteert.

Indien niet zo spoedig mogelijk tot herstel van de schade of
tot vervanging wordt overgegaan, dan wel indien er sprake
is van definitieve verhuizing naar een andere woning, vindt
vergoeding plaats over een periode van ten hoogste tien
weken.
2.2.11 Vervoer / opslag
Vervoer en opslag van de verzekerde zaken als direct en
uitsluitend gevolg van een gedekte gebeurtenis, die heeft

plaatsgevonden op de locatie van verzekerde, zoals in de
polis omschreven.
Indien niet zo spoedig mogelijk tot herstel van de schade of
tot vervanging wordt overgegaan, dan wel indien er sprake
is van definitieve verhuizing naar een andere woning, vindt
vergoeding plaats over een periode van ten hoogste tien
weken.
2.2.12 Zaken van derden
Inboedel van derden en door verzekerde gehuurde/
geleasde roerende zaken in de woning op dezelfde
voorwaarden als de verzekerde zaken, maar alleen indien
en voorzover verzekerde een schade daaraan voor zijn
rekening heeft genomen.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van
A 4.538,–.
2.2.13 Nutsbedrijven
Apparaten en/of installaties van bedrijven, die elektriciteit,
water of aardgas leveren, in het gebouw op dezelfde
voorwaarden als de verzekerde zaken, maar alleen indien
en voorzover schade hieraan voor rekening van verzekerde
is.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van
A 4.538,–.
2.2.14 Huurwoning
De woning, maar alleen indien en voorzover schade
hieraan voor rekening van verzekerde als huurder van de
woning is, zoals hierna genoemd.
a. Behang, witwerk, schilderwerk en betimmeringen op
dezelfde voorwaarden als de verzekerde zaken.
b. Schade aan de woning als gevolg van braak of poging
daartoe.
c. Opsporing en herstel van een defect aan een
waterleidings-, centrale verwarmings-, airconditioning- of
sprinklerinstallatie of aan op deze installaties
aangesloten leidingen en toestellen, inclusief het
daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan
de woning, indien dit defect een gedekte gebeurtenis tot
gevolg had.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van
A 4.538,–.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis
veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna
genoemd.
2.3.1 Expertise
De maatschappij heeft het recht de omvang van de schade
te laten vaststellen door een expert.
a. De omvang van (het deel van) de schade waarvoor de
maatschappij gebruikmaakt van haar recht deze in
natura te vergoeden, wordt vastgesteld door de
maatschappij of een door haar aan te wijzen bedrijf.
b. De omvang van (het deel van) de schade waarvoor de
maatschappij geen gebruik maakt van haar recht deze
in natura te vergoeden, wordt in overleg met
verzekeringnemer door een door de maatschappij

benoemde expert vastgesteld, tenzij tussen
verzekeringnemer en de maatschappij anders wordt
overeengekomen.
c. Indien de maatschappij en verzekeringnemer
vaststelling van de omvang van (het deel van) de
schade waarvoor de maatschappij geen gebruik maakt
van haar recht deze in natura te vergoeden, door twee
experts overeenkomen, benoemen zij elk een expert.
De twee experts benoemen samen een derde expert,
die in geval van verschil binnen de grenzen van de door
hen vastgestelde cijfers de bindende vaststelling zal
verrichten.
2.3.2 Vaststelling schade aan inboedel
2.3.2.1 Natura
Indien de maatschappij gebruikmaakt van haar recht (een
deel van) de schade in natura te vergoeden, wordt de
omvang daarvan vastgesteld op het bedrag van de
naturavergoeding.
2.3.2.2 Herstel
Indien herstel van de beschadigde roerende zaken mogelijk
is, wordt de omvang van de schade vastgesteld op
bedragen zoals hierna genoemd.
a. De omvang van de schade wordt vastgesteld op het
bedrag van de herstelkosten, eventueel verhoogd met
een door de schade veroorzaakte waardevermindering.
b. Ter bepaling van de hoogte van de uitkering zal de
omvang van de schade ook worden vastgesteld op het
verschil tussen de dagwaarde onmiddellijk vóór en
onmiddellijk ná de gebeurtenis.
Vaststelling op deze wijze vindt alleen plaats indien de
maatschappij geen gebruik maakt van haar recht de
schade in natura te vergoeden.
2.3.2.3 Geen herstel
Indien herstel niet mogelijk is, wordt de omvang van de
schade aan roerende zaken vastgesteld op bedragen zoals
hierna genoemd.
a. Het verschil tussen de nieuwwaarde onmiddellijk vóór
en onmiddellijk ná de gebeurtenis indien de hierna
genoemde regelingen niet van toepassing zijn.
b. Het verschil tussen de dagwaarde onmiddellijk vóór en
onmiddellijk ná de gebeurtenis indien sprake is van de
hierna genoemde omstandigheden.
– Verzekering naar dagwaarde blijkt uit de polis.
– Het betreft zaken waarvan de dagwaarde minder
bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.
– Het betreft zaken die onttrokken zijn aan het gebruik
waarvoor zij waren bestemd.
– Het betreft bromfietsen en voorzover meegedekt
overige motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en
vaartuigen, alsmede losse onderdelen en
accessoires daarvan.
– Het betreft zaken van derden.
c. Het verschil tussen de antiquarische of
zeldzaamheidswaarde onmiddellijk vóór en onmiddellijk
ná de gebeurtenis indien het zaken betreft waarvan de
prijsvorming in het economische verkeer naar die
waarde plaatsvindt.

d. Het verschil tussen de in de polis genoemde waarde
onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis
indien het zaken betreft waarvoor de verzekering
blijkens de polis naar een andere waarde dan een van
de hiervóór genoemde waarden geschiedt.
2.3.3 Vaststelling schade aan huurdersbelang /
huurwoning
2.3.2.1 Natura
Indien de maatschappij gebruikmaakt van haar recht (een
deel van) de schade in natura te vergoeden, wordt de
omvang daarvan vastgesteld op het bedrag van de
naturavergoeding.
2.3.3.2 Herstel
Indien herstel van de beschadigde onroerende zaken
mogelijk is en ook wordt uitgevoerd, wordt de omvang van
de schade vastgesteld op bedragen zoals hierna genoemd.
a. De omvang van de schade wordt vastgesteld op het
bedrag van de herstelkosten, verhoogd met een door de
schade veroorzaakte en na herstel eventueel resterende
waardevermindering.
b. Ter bepaling van de hoogte van de uitkering zal de
omvang van de schade ook worden vastgesteld op het
verschil tussen de dagwaarde onmiddellijk vóór en
onmiddellijk ná de gebeurtenis.
c. De maatschappij heeft het recht een redelijke aftrek op
de vastgestelde omvang van de schade toe te passen,
indien verzekerde door de schadevergoeding in een
duidelijk voordeliger vermogenspositie zou geraken dan
vóór de schade.
Vaststelling vindt plaats met inachtneming van het hierna
vermelde.
d. De maatschappij maakt geen gebruik van haar recht de
schade in natura te vergoeden.
e. Verzekerde heeft binnen één jaar na de schadedatum
schriftelijk meegedeeld dat tot herstel zal worden
overgegaan.
f. Herstel zal binnen drie jaar na de schadedatum zijn
voltooid.
2.3.3.3 Geen herstel
Indien herstel niet mogelijk is of niet wordt uitgevoerd,
wordt de omvang van de schade aan onroerende zaken
vastgesteld op bedragen zoals hierna genoemd.
a. Het verschil tussen de dagwaarde onmiddellijk vóór en
onmiddellijk ná de gebeurtenis met een maximum van
30% van de nieuwwaarde.
b. Het verschil tussen de in de polis genoemde waarde
onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis
indien de onroerende zaken blijkens de polis naar een
afzonderlijk benoemde waarde zijn verzekerd.

Artikel 2.4 Garantie tegen onderverzekering
2.4.1 Garantie
De maatschappij garandeert dat geen beroep zal worden
gedaan op onderverzekering indien de maatschappij in het
bezit is gesteld van een ingevulde PremieMeter volgens de
daarin vermelde aanwijzingen, en de maatschappij de

daarop gebaseerde uitkomsten heeft opgenomen in de
desbetreffende Dekking en/of Rubriek.
De maatschappij kan hernieuwde invulling van een
PremieMeter vragen in de hierna genoemde
omstandigheden.
a.
b.
c.
d.

Bij verhuizing en/of bij verkoop van het gebouw.
Bij een wijziging van de verzekering.
Na een schade.
Na verloop van vijf jaar na een vorige invulling.

2.4.2 Onderverzekering
Op de garantie tegen onderverzekering kan geen beroep
worden gedaan indien de hierna genoemde
omstandigheden van toepassing zijn.
a. De PremieMeter is onjuist ingevuld, bij het aangaan van
de verzekering dan wel na een verzoek tot hernieuwde
invulling.
b. Er is niet binnen twee maanden voldaan aan een
verzoek tot hernieuwde invulling van een PremieMeter.
De vastgestelde omvang van de schade zal dan worden
herberekend, en wel in dezelfde verhouding als de op dat
moment geldende premie staat tot de premie die zou
hebben gegolden als de PremieMeter juist zou zijn ingevuld
respectievelijk als tijdig zou zijn voldaan aan het verzoek tot
hernieuwde invulling.
Deze herberekening kan echter nooit leiden tot een hogere
schadevergoeding dan zonder herberekening het geval zou
zijn geweest, met inachtneming van de toepasselijke
maxima.

Artikel 2.5 Indexering
Deze verzekering is geïndexeerd.
Aan de hand van de laatste door het Centraal Bureau voor
de Statistiek vastgestelde indexcijfers voor bouwkosten en
woninginboedels wordt de premie ieder jaar per
premievervaldag aangepast.

Artikel 2.6 Uitkering
2.6.1 Vergoeding in natura
De maatschappij heeft het recht vergoeding van (een deel
van) de schade in natura te voldoen, eventueel door
inschakeling van een door haar aan te wijzen bedrijf, en
wel zodanig dat verzekerde redelijkerwijs geacht kan
worden schadeloos te zijn gesteld, eventueel aangevuld
met een uitkering in geld voor door de schade veroorzaakte
waardevermindering.
2.6.2 Vergoeding in geld
Vergoeding van (het deel van) de schade waarvoor de
maatschappij geen gebruik maakt van haar recht deze in
natura te vergoeden, vindt plaats zoals hieronder nader is
bepaald.
a. De maatschappij heeft het recht na vaststelling van de
omvang van de schade aan roerende zaken op basis
van herstel een uitkering te doen van het bedrag van de
op herstel gebaseerde schadevergoeding, dan wel van
het bedrag van de op dagwaarde gebaseerde
schadevergoeding indien dit minder is.
b. De maatschappij heeft het recht na vaststelling van de
omvang van de schade aan onroerende zaken op basis

van herstel eerst een uitkering te doen van 50% van het
bedrag van de op herstel gebaseerde
schadevergoeding, dan wel van 100% van het bedrag
van de op dagwaarde gebaseerde schadevergoeding
met een maximum van 30% van het bedrag van de
nieuwwaarde indien dit minder is.
De uitkering van het eventuele restant zal plaatsvinden
nadat het herstel is voltooid.
De totale schade-uitkering zal echter niet meer
bedragen dan het voor herstel werkelijk bestede bedrag,
verhoogd met het bedrag voor vastgestelde
waardevermindering.
c. Indien verzekerde recht heeft op schadevergoeding die
niet is gebaseerd op herstel, wordt de aldus berekende
schadevergoeding in één termijn uitgekeerd.

DEKKING GLAS
Deze Dekking is uitsluitend van toepassing indien
hiernaar in de polis wordt verwezen.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt breuk van glas van de woning door
een hierna vermelde gedekte gebeurtenis.
2.1.1 Gedekte gebeurtenis
Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die
a. van buitenaf op de verzekerde zaken inwerkt of
b. een gevolg is van eigen gebrek van de verzekerde
zaken.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel is uitsluitend van kracht met inachtneming van
Artikel Omvang van de dekking.
2.2.1 Expertise
Expertise voor vaststelling van de omvang van de schade,
met inachtneming van het hierna vermelde.
De dekking voor expertise door een expert die door
verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voorzover
sprake is van redelijke kosten met een maximum van de
kosten van expertise door de expert die door de
maatschappij is benoemd.
2.2.2 Beredding
2.2.3 Noodvoorziening
2.2.4 Opruiming

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis
veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna
genoemd.
2.3.1 Expertise
De maatschappij heeft het recht de omvang van de schade
te laten vaststellen door een expert.
a. De omvang van (het deel van) de schade waarvoor de
maatschappij gebruikmaakt van haar recht deze in
natura te vergoeden, wordt vastgesteld door de
maatschappij of een door haar aan te wijzen bedrijf.
b. De omvang van (het deel van) de schade waarvoor de
maatschappij geen gebruik maakt van haar recht deze
in natura te vergoeden, wordt in overleg met
verzekeringnemer door een door de maatschappij
benoemde expert vastgesteld, tenzij tussen
verzekeringnemer en de maatschappij anders wordt
overeengekomen.
c. Indien de maatschappij en verzekeringnemer
vaststelling van de omvang van (het deel van) de
schade waarvoor de maatschappij geen gebruik maakt
van haar recht deze in natura te vergoeden, door twee
experts overeenkomen, benoemen zij elk een expert.
De twee experts benoemen samen een derde expert,
die in geval van verschil binnen de grenzen van de door
hen vastgestelde cijfers de bindende vaststelling zal
verrichten.

2.3.2 Vaststelling schade aan glas

DEKKING ONGEVALLEN

2.3.2.1 Natura
Indien de maatschappij gebruikmaakt van haar recht (een
deel van) de schade in natura te vergoeden, wordt de
omvang daarvan vastgesteld op het bedrag van de
naturavergoeding.

Deze Dekking is uitsluitend van toepassing indien
hiernaar in de polis wordt verwezen.

2.3.2.2 Herstel / vervanging
Indien herstel of vervanging van het gebroken glas mogelijk
is, wordt de omvang van de schade vastgesteld op
bedragen zoals hierna genoemd.
a. De omvang van de schade wordt vastgesteld op het
bedrag van de herstel- of vervangingskosten, eventueel
verhoogd met een door de schade veroorzaakte
waardevermindering.
b. De maatschappij heeft het recht een redelijke aftrek op
de vastgestelde omvang van de schade toe te passen,
indien verzekerde door de schadevergoeding in een
duidelijk voordeliger vermogenspositie zou geraken dan
vóór de schade.
Vaststelling op deze wijze vindt alleen plaats indien de
maatschappij geen gebruik maakt van haar recht de
schade in natura te vergoeden.
2.3.2.3 Geen herstel / vervanging
Indien herstel of vervanging niet mogelijk is of niet wordt
uitgevoerd, wordt de omvang van de schade vastgesteld op
een bedrag ter grootte van de materiaal- en inzetkosten.

Artikel 2.4 Indexering
Deze verzekering is geïndexeerd.
Aan de hand van de laatste door het Centraal Bureau voor
de Statistiek vastgestelde indexcijfers voor bouwkosten en
woninginboedels wordt de premie ieder jaar per
premievervaldag aangepast.

Artikel 2.5 Uitkering
2.5.1 Vergoeding in natura
De maatschappij heeft het recht vergoeding van (een deel
van) de schade in natura te voldoen, eventueel door
inschakeling van een door haar aan te wijzen bedrijf, en
wel zodanig dat verzekerde redelijkerwijs geacht kan
worden schadeloos te zijn gesteld, eventueel aangevuld
met een uitkering in geld voor door de schade veroorzaakte
waardevermindering.
2.5.2 Vergoeding in geld
Indien verzekerde recht heeft op schadevergoeding voor
glas van de woning en de maatschappij geen gebruik
maakt van haar recht (een deel van) de schade in natura te
vergoeden, wordt volledige schadevergoeding verleend
door een bedrag in geld uit te keren ter grootte van de
materiaal- en inzetkosten.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt het in de polis omschreven recht op
uitkering in geval van schade aan een verzekerde persoon
door een hierna vermelde gedekte gebeurtenis, die waar
ook ter wereld is ontstaan.
Onder schade wordt verstaan blijvende invaliditeit als
gevolg van functieverlies voor het lichaam als geheel van
ten minste 25%.
Deze dekking geldt voor elke verzekerde persoon die:
a. zijn woonplaats in Nederland heeft en
b. de leeftijd van 70 jaar niet heeft bereikt.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van
A 9.076,– voor alle verzekerde personen samen.
2.1.1 Gedekte gebeurtenis
Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buitenaf op het
lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks een
medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, hierna
te noemen ’ongeval’, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere
omschrijvingen.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel is uitsluitend van kracht met inachtneming van
Artikel Omvang van de dekking.
2.2.1 Expertise
Medisch onderzoek ter vaststelling van de omvang van
schade door een gedekte gebeurtenis.
2.2.2 Rente
Gederfde rente over de verschuldigde schadevergoeding.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente die geldt op het
moment van vaststelling van de omvang van de schade.
Deze dekking geldt vanaf de 366e dag na het ongeval tot
het moment van vaststelling van de omvang van de
schade.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis
veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna
genoemd.
2.3.1 Expertise
De maatschappij heeft het recht de omvang van de schade
te laten vaststellen door een expert.
De omvang van het (functie)verlies wordt bepaald door
middel van een medisch onderzoek in Nederland volgens
objectieve maatstaven en uitgedrukt in een percentage.
2.3.2 Vaststelling schade door blijvende invaliditeit
2.3.2.1 Lichamelijke toestand
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis
veroorzaakte schade wordt vastgesteld zodra de
lichamelijke toestand van verzekerde zich met betrekking
tot deze schade naar medische begrippen heeft

gestabiliseerd, maar in ieder geval binnen twee jaar na de
ongevalsdatum, tenzij tussen verzekeringnemer en de
maatschappij anders wordt overeengekomen.
2.3.2.2 (Functie)verlies
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van
(functie)verlies van het lichaamsdeel/orgaan dat door het
lichamelijk letsel, ontstaan door het ongeval, geheel of
gedeeltelijk verloren is gegaan of onbruikbaar is geworden.
Hierbij wordt uitgegaan van een percentage van A 9.076,–
dat gelijk is aan het percentage blijvend (functie)verlies dat
dit lichamelijk letsel voor het lichaam als geheel oplevert,
met inachtneming van het hierna vermelde.
a. Oogheelkundig (functie)verlies wordt bepaald naar
Nederlandse maatstaven en begrippen.
b. Overig (functie)verlies wordt bepaald overeenkomstig de
op het moment van vaststelling laatste uitgave van de
’Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’ van
de American Medical Association (A.M.A.), eventueel
aangevuld met richtlijnen van Nederlandse
specialistenverenigingen.
c. Bij de bepaling van de omvang van het (functie)verlies
wordt uitgegaan van de situatie zonder uitwendig
geplaatste kunst- of hulpmiddelen, maar met inwendige
kunst- of hulpmiddelen voorzover geplaatst.
d. Indien verzekerde reeds vóór het ongeval (gedeeltelijk)
invalide was, wordt de omvang van de schade
vastgesteld op het verschil tussen het blijvend
(functie)verlies vóór en ná het ongeval. De omvang van
het blijvend (functie)verlies vóór het ongeval zal daartoe
op dezelfde wijze worden bepaald als de omvang van
het blijvend (functie)verlies ná het ongeval.
e. Indien de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door
ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid van verzekerde, dan wordt voor
vaststelling van de omvang van de schade uitgegaan
van de gevolgen die het ongeval zou hebben gehad
indien verzekerde geheel valide en gezond zou zijn
geweest.
Deze bepaling geldt niet indien bedoelde ziekte,
gebrekkigheid of abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid een gevolg is van een eerder
ongeval waaruit voor de maatschappij krachtens deze
verzekering een verplichting tot schadevergoeding is
ontstaan.
f. Verergering van een bestaande ziekte, gebrekkigheid of
abnormale lichaams- of geestesgesteldheid wordt niet
beschouwd als schade door een gedekte gebeurtenis.
Deze bepaling geldt niet indien bedoelde ziekte,
gebrekkigheid of abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid een gevolg is van een eerder ongeval
waaruit voor de maatschappij krachtens deze verzekering
een verplichting tot schadevergoeding is ontstaan.
g. Bij deze vaststelling blijven beroepsbezigheden buiten
beschouwing.
2.3.2.2.1 Volledig (functie)verlies
a. Indien sprake is van volledig (functie)verlies van
lichaamsdelen/organen, zoals genoemd in de hierna
opgenomen tabel, wordt de omvang van de schade

vastgesteld op de in die tabel vermelde percentages van
A 9.076,–.
b. Bij volledig (functie)verlies van meer dan één vinger van
een hand wordt niet meer uitgekeerd dan bij verlies van
de gehele hand.
2.3.2.2.2 Gedeeltelijk (functie)verlies
Indien sprake is van gedeeltelijk (functie)verlies van
lichaamsdelen/organen, zoals genoemd in de hierna
opgenomen tabel, wordt de omvang van de schade
vastgesteld naar evenredigheid van de in die tabel
vermelde percentages van A 9.076,–.
2.3.2.2.3 Tabel lichaamsdelen / organen
a. gezichtsvermogen van beide ogen
b. gezichtsvermogen van één oog
c. gezichtsvermogen van één oog
(bij totaal verlies gezichtsvermogen)
d. gehoor van beide oren
e. gehoor van één oor
f. gehoor van één oor
(bij totaal verlies gehoor)
g. een arm
h. een hand of meer dan drie vingers aan die hand
i. een duim
j. een wijsvinger
k. een middelvinger
l. een ringvinger
m. een pink
n. een been
o. een voet
p. een grote teen
q. een andere teen
r. milt
s. reukvermogen
t. smaakvermogen
u. een nier

: 100%
: 30%
:
:
:

70%
60%
25%

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

35%
75%
60%
25%
15%
12%
10%
10%
70%
50%
5%
3%
5%
5%
5%
10%

Artikel 2.4 Uitkering
De maatschappij zal de verschuldigde schadevergoeding,
inclusief de verschuldigde rente, in één termijn uitkeren.
Begunstigde voor uitkering bij blijvende invaliditeit is
verzekerde.
Begunstigden voor uitkering bij overlijden zijn de wettelijke
erfgenamen van verzekerde.
De Staat der Nederlanden kan nooit als begunstigde
optreden.

Hoofdstuk 3 Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor de hierna
genoemde voorvallen / omstandigheden / gebeurtenissen.

Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen
3.1.1 Atoom / molest
Schade door atoomkernreacties en molest, zoals vermeld
in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen.
3.1.2 Andere verzekering / regeling / aanspraak

Deze uitsluiting geldt niet voor schade gedekt onder de
Dekking ongevallen.
Schade aan enig belang ten behoeve waarvan een
garantieregeling van kracht is of een andere (speciale)
verzekering is gesloten, ongeacht op welk tijdstip, en indien onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan aanspraak zou kunnen worden gemaakt op uitkering van
die andere verzekering dan wel op enige wet, voorziening
of aanspraak uit anderen hoofde.
3.1.3 Fraude
Schade hoe ook ontstaan indien een verzekerde persoon,
en/of een derde met goedvinden van een verzekerde
persoon, met betrekking tot de melding en/of behandeling
van deze schade(claim) bewust een verkeerde voorstelling
van zaken geeft of een onware opgave doet.

3.2.4 Kortsluiting
Schade die uitsluitend bestaat uit het doorbranden van
elektrische apparaten en motoren.
3.2.5 Milieu
Schade als gevolg van door de lucht getransporteerde
verontreinigende en/of bederf veroorzakende stoffen van
elders of als gevolg van zure depositie (hieronder te
verstaan depositie vanuit de lucht van stoffen die direct of
indirect de zuurgraad van de bodem of het
oppervlaktewater beïnvloedt).
3.2.6 Verlies
Schade door verlies of vermissing.
3.2.7 Leegstand
Schade aan de woning door diefstal of poging daartoe,
vandalisme en rellen, relletjes of opstootjes, zolang de
woning geheel of gedeeltelijk is gekraakt of de woning
geheel of grotendeels leegstaat dan wel, voor een
aaneengesloten periode die (naar verwachting) langer dan
twee maanden zal duren, niet meer in gebruik is.
3.2.8 Glas
Schade aan glas tijdens aan-/verbouw van de woning.
3.2.9 Opzet / schuld
Schade die door merkelijke schuld of nalatigheid van een
verzekerde persoon is ontstaan of verergerd, ongeacht wie
de schade lijdt.

Artikel 3.3 Uitsluitingen Dekking ongevallen
Artikel 3.2 Uitsluitingen Dekkingen
woonhuis / inboedel / glas
3.2.1 Natuurrampen
Schade door aardbeving, vulkanische uitbarsting en
overstroming, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere
omschrijvingen; schade door brand en ontploffing als
gevolg van overstroming is echter wel gedekt.
3.2.2 Geleidelijk ontstane schade
Schade als gevolg van een gebeurtenis die niet
onvoorzien, plotseling en/of onverwacht op de verzekerde
zaken inwerkt, maar die geleidelijk is ontstaan, zoals door
de hierna genoemde voorvallen/omstandigheden/
gebeurtenissen.
a. Slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting
en corrosie (roestvorming).
b. Insecten, ongedierte, bacteriën, virussen, schimmel- en
zwamvorming en plantengroei.
c. (Grond)verzakking en (grond)verschuiving.
3.2.3 Voorzienbare / verwachte gebeurtenissen
Schade als gevolg van een gebeurtenis die niet
onvoorzien, plotseling en/of onverwacht op de verzekerde
zaken inwerkt, maar voorzienbaar of te verwachten is,
zoals door de hierna genoemde voorvallen/
omstandigheden/gebeurtenissen.
a. Schade ontstaan tijdens normaal huishoudelijk gebruik,
zoals vlekken, barsten, krassen, schrammen of deuken.
b. Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden door
verzekerde in het kader van reiniging, onderhoud en
reparatie van de verzekerde zaken.

3.3.1 Waagstuk
Schade aan een verzekerde persoon als gevolg van een
waagstuk waarbij die persoon zijn leven of lichaam
roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk
redelijkerwijs noodzakelijk was bij rechtmatige
zelfverdediging of bij een poging zichzelf, anderen, dieren
of zaken te redden.
3.3.2 Psychische aandoening
Psychische aandoeningen, van welke aard ook, van een
verzekerde persoon, tenzij deze het rechtstreeks gevolg
zijn van bij het ongeval medisch aantoonbaar ontstaan
hersenletsel.
3.3.3 Specifieke aandoeningen
Schade aan een verzekerde persoon door specifieke
aandoeningen van die persoon, zoals ingewandsbreuk
(waaronder liesbreuk), spit (lumbago), uitstulping van een
tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), peesschedeontsteking (tendovaginitis), spierverrekking, niet-totale
spier-/peesverscheuring, periarthritis humeroscapularis,
tennisarm (epicondylitis lateralis) of golfersarm
(epicondylitis medialis).
3.3.4 Ziektekiemen
Schade aan een verzekerde persoon door het bij die
persoon binnendringen van ziektekiemen, zoals
verwekkers van malaria en Lymeziekte, bij een
insectenbeet of -steek.
3.3.5 Medische behandeling
Schade aan een verzekerde persoon als gevolg van
medische behandeling van die persoon die niet het
noodzakelijke gevolg was van een gedekte gebeurtenis.

3.3.6 Alcohol / verdovende / opwekkende middelen
Schade aan een verzekerde persoon, indien aannemelijk is
dat het door die persoon gebruiken van alcoholhoudende
drank of enig ander (niet volgens doktersvoorschrift
gebruikt) bedwelmend, opwekkend of soortgelijk middel,
van invloed is geweest op het ontstaan van die schade.
Behoudens tegenbewijs is van bedoelde aannemelijkheid
in ieder geval sprake indien het bloed-alcoholgehalte ten
tijde van het schadetoebrengende voorval 0,8‰ of hoger
was, dan wel indien het adem-alcoholgehalte 350
microgram of hoger was.
3.3.7 Alcohol / verdovende / opwekkende middelen
(verkeer)
Schade aan een verzekerde persoon, indien aannemelijk is
dat het door die persoon als bestuurder van een voertuig
gebruiken van alcoholhoudende drank of enig ander (niet
volgens doktersvoorschrift gebruikt) bedwelmend,
opwekkend of soortgelijk middel, van invloed is geweest op
het ontstaan van die schade.
Behoudens tegenbewijs is van bedoelde aannemelijkheid
in elk geval sprake indien in verband met het drankgebruik,
en/of het gebruik van de andere middelen,
verkeersdeelneming ten tijde van het schadetoebrengende
voorval wettelijk verboden was. Een weigering om
medewerking te verlenen aan een door politie/justitie
gevorderde proef of test om een eventuele overtreding van
de geldende normen te kunnen vaststellen, wordt voor de
toepassing van deze uitsluiting als een overtreding van die
normen aangemerkt.
Deze uitsluiting geldt niet voor verzekerde personen die
niet als bestuurder bij de schade zijn betrokken en van wie
in redelijkheid niet gezegd kan worden dat zij rekening
dienden te houden met verminderde rijvaardigheid van de
bestuurder ten gevolge van het gebruik van drank en/of
andere genoemde middelen.
3.3.8 Motorrijden
Schade aan een verzekerde persoon als gevolg van een
ongeval waarbij die persoon
a. de leeftijd van 23 jaar nog niet had bereikt en
b. bestuurder was van een motorrijwiel dat volgens de wet
niet als bromfiets is aan te merken.
3.3.9 Luchtverkeer
Schade aan een verzekerde persoon als gevolg van een
ongeval dat verband houdt met het door die persoon
gebruikmaken van een luchtvaartuig, tenzij als passagier.
3.3.10 Gevaarlijke sporten
Schade aan een verzekerde persoon tijdens het door die
persoon deelnemen aan of trainen voor de hierna
genoemde omstandigheden/gebeurtenissen.
a. Berg-/sportklimmen (vanaf UIAA-schaal I of daarmee
vergelijkbare klassificering).
b. (Sportieve) gebeurtenissen met een snelheids-/
behendigheidskarakter waarbij gebruik wordt gemaakt
van voer-/vaartuigen.
c. (Sportieve) gebeurtenissen met het karakter van een
expeditie.
d. Sportbeoefening als (neven)beroep.

3.3.11 Gevaarlijke werkzaamheden
Schade aan een verzekerde persoon tijdens het door die
persoon uitoefenen van beroepen en/of activiteiten, zoals
hierna genoemd.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Circusmedewerker en kermisexploitant.
Dakdekker, gevelreiniger en glazenwasser.
Uitbener en slachter.
Zeevarende, classificeerder en duiker.
Sloper.
Werken op een booreiland.
Werken met houtbewerkingsmachines, indien dit het
hoofdbestanddeel vormt van de
beroepswerkzaamheden van die persoon.

3.3.12 Opzet / schuld
Schade aan een verzekerde persoon als het beoogde
gevolg van het handelen of nalaten van een verzekerde
persoon en/of begunstigde.
3.3.13 Misdrijf
Schade aan een verzekerde persoon in verband met het
door verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf
of poging daartoe.
3.3.14 Fraude
Schade hoe ook ontstaan indien een begunstigde, en/of
een derde met goedvinden van een begunstigde, met
betrekking tot de melding en/of behandeling van deze
schade(claim) bewust een verkeerde voorstelling van
zaken geeft of een onware opgave doet.

Hoofdstuk 4 Schade

Hoofdstuk 5 Betaling en
terugbetaling van premie

Artikel 4.1 Verplichtingen van verzekerde
Verzekerde dient op straffe van verlies van zijn rechten uit
de polis aan de hierna genoemde verplichtingen te
voldoen.
a. De maatschappij zo spoedig mogelijk kennisgeven van
iedere gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij een
verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan.
b. De maatschappij zo spoedig mogelijk alle van belang
zijnde gegevens en bescheiden verstrekken.
c. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit
onmiddellijk aangifte bij de politie doen.
d. Desverlangd een schriftelijke en door hemzelf
ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht
en omvang van de schade aan de maatschappij
overleggen.
e. De aanwijzingen van de maatschappij stipt opvolgen.
f. Zijn volle medewerking aan de schaderegeling geven en
zich onthouden van alles wat de belangen van de
maatschappij zou kunnen schaden.

Artikel 4.2 Betaling
a. De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan
binnen vier weken na ontvangst door de maatschappij
van alle noodzakelijke gegevens.
De maatschappij is niet eerder dan na verloop van
genoemde termijn tot nakoming van haar verplichting tot
betaling van de schadevergoeding gehouden.
b. Bij schade aan zaken van derden kan de maatschappij
rechtstreeks aan deze derden betalen.

Artikel 4.3 Vervaltermijn
a. Indien aanmelding van een gebeurtenis, waaruit voor de
maatschappij een verplichting tot schadevergoeding kan
ontstaan, niet plaatsvindt binnen drie jaar na het
moment waarop verzekerde kennis kreeg of had kunnen
krijgen van die gebeurtenis, vervalt elk recht op
schadevergoeding hiervoor.
Ter zake van de dekking voor sanering geldt een termijn
van een jaar.
b. Heeft de maatschappij een schade definitief afgewezen
of een (aanbod van) betaling gedaan bij wijze van finale
afdoening, dan kan verzekerde dit standpunt
aanvechten binnen één jaar nadat hij hiervan op de
hoogte is gesteld. Na dit jaar vervalt ieder recht ten
opzichte van de maatschappij ter zake van die
gebeurtenis.

Artikel 5.1 Betaling
Verzekeringnemer dient de premie, kosten en
assurantiebelasting vooruit te betalen binnen 30 dagen
nadat zij verschuldigd worden.
De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen, die
plaatsvinden:
a. na de premievervaldag indien de genoemde termijn van
30 dagen is verstreken zonder dat de premie, kosten en
assurantiebelasting zijn betaald;
b. indien verzekeringnemer weigert de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.
Nadere ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij
niet nodig.
Verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.
De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen
die plaatsvinden na de dag waarop de premie, kosten en
assurantiebelasting door de maatschappij zijn ontvangen.
Indien met de maatschappij premiebetaling in termijnen is
overeengekomen, wordt de verzekering weer van kracht
voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag waarop
alle onbetaald gebleven premies over de reeds verstreken
termijnen, inclusief kosten en assurantiebelasting, door de
maatschappij zijn ontvangen.

Artikel 5.2 Terugbetaling
Bij het eindigen van de verzekering of Dekking en/of
Rubriek heeft verzekeringnemer recht op terugbetaling van
de premie over de periode waarvoor de verzekering of
desbetreffende Dekking en/of Rubriek niet meer van kracht
is, onder aftrek van administratiekosten.

Hoofdstuk 6 Herziening van
tarieven en/of voorwaarden

Hoofdstuk 7 Wijziging van het
risico

Artikel 6.1 Herziening

Artikel 7.1 Risicowijziging

a. Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden
voor verzekeringen van deze soort dan wel van
Dekkingen en/of Rubrieken daarvan herziet, heeft zij het
recht deze verzekering of desbetreffende Dekking en/of
Rubriek aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden aan
te passen.
De maatschappij zal deze aanpassing vooraf
aankondigen.

Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in
ieder geval binnen twee maanden, aan de maatschappij
kennis te geven van wijzigingen, zoals hierna per Dekking
en/of Rubriek is aangegeven, tenzij verzekeringnemer
aannemelijk maakt dat hij van het optreden van de
desbetreffende wijziging niet op de hoogte was en dat
redelijkerwijs ook niet kon zijn.

b. De gevolgen van indexering worden niet beschouwd als
herziening van tarieven en/of voorwaarden.

Artikel 6.2 Recht van weigering
Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de
nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren indien deze
aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking van
dekking, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een
wettelijke regeling of bepaling.
Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te
maken, dient hij de maatschappij daarvan, vóór het einde
van een termijn van één maand na de aangekondigde
datum van aanpassing, schriftelijk kennis te geven.
De desbetreffende Dekking en/of Rubriek eindigt dan op de
aangekondigde datum van aanpassing, of op het tijdstip
van weigering indien de weigering na die datum
plaatsvindt, zoals hierna vermeld.
a. Indien de verzekering uit meer dan één Dekking en/of
Rubriek bestaat, eindigt slechts de Dekking en/of
Rubriek waarop de aanpassing direct betrekking heeft,
tenzij partijen beëindiging van de gehele verzekering
overeenkomen.
b. Indien de verzekering uit niet meer dan één Dekking
en/of Rubriek bestaat, eindigt de gehele verzekering
zonder nadere overeenkomst.

Artikel 6.3 Voortzetting van de verzekering
Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn
recht, zoals in het voorgaande artikel vermeld, dan wordt hij
geacht met de aanpassing in te stemmen. In dat geval
wordt de verzekering of desbetreffende Dekking en/of
Rubriek voortgezet met toepassing van de nieuwe tarieven
en/of voorwaarden.

7.1.1 Risicowijziging Dekkingen woonhuis / inboedel /
glas
a. Wijziging van gebruik, bouwaard of dakbedekking van
het woonhuis, zoals in de polis omschreven, dan wel
van het gebouw waarin de inboedel zich bevindt.
b. Het feit dat het woonhuis
– geheel of grotendeels leeg komt te staan en/of
– buiten gebruik is gedurende een aaneengesloten
periode die (naar verwachting) langer dan twee
maanden zal duren en/of
– geheel of gedeeltelijk wordt gekraakt.
c. Verhuizing van de inboedel naar een ander adres, onder
opgave van gebruik, bouwaard en dakbedekking van het
gebouw waarnaar de inboedel wordt overgebracht.

Artikel 7.2 Voortzetting na risicowijziging
a. De Dekking en/of Rubriek waarop de risicowijziging
betrekking heeft, wordt op dezelfde voorwaarden en
tegen dezelfde premie voortgezet, tenzij de
maatschappij binnen twee maanden na ontvangst van
de kennisgeving van de risicowijziging aan
verzekeringnemer bericht gebruik te maken van haar
recht de desbetreffende Dekking en/of Rubriek of de
verzekering niet op dezelfde voorwaarden en tegen
dezelfde premie voort te zetten.
b. Indien partijen voortzetting van de desbetreffende
Dekking en/of Rubriek of de verzekering overeenkomen,
wordt die Dekking en/of Rubriek of de verzekering
voortgezet op de overeengekomen voorwaarden en
premie.
c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen
over voortzetting van de desbetreffende Dekking en/of
Rubriek, eindigt die Dekking en/of Rubriek één maand
na de mededeling hiervan door de maatschappij.
Indien de verzekering uit niet meer dan één Dekking
en/of Rubriek bestaat of indien partijen beëindiging van
de gehele verzekering overeenkomen, eindigt de gehele
verzekering.
Zolang de desbetreffende Dekking en/of Rubriek of de
verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang voortzetting
niet is overeengekomen, blijft deze ongewijzigd van kracht.

Artikel 7.3 Opschorting na risicowijziging
a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig aan de maatschappij
kennis te geven van de risicowijziging, dan wordt
onmiddellijk na het verstrijken van de daarin genoemde
termijn van twee maanden de dekking van de Dekking
en/of Rubriek waarop de risicowijziging betrekking heeft,
opgeschort, tenzij deze ook na kennisgeving op
dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde of lagere
premie zou zijn voortgezet.
Verzekeringnemer blijft ook in het geval van opschorting
verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te
voldoen.
Indien de maatschappij de desbetreffende Dekking en/of
Rubriek zou hebben voortgezet op andere voorwaarden
en/of tegen een hogere premie, dan wordt de dekking
hiervoor van kracht onmiddellijk nadat partijen
voortzetting op nieuwe voorwaarden en/of tegen
gewijzigde premie zijn overeengekomen.
b. Indien schade ontstaat terwijl de dekking is opgeschort,
zal, op voorwaarde dat voortzetting alsnog is
overeengekomen, worden gehandeld alsof de dekking
volgens de nieuwe voorwaarden reeds ten tijde van de
schade van kracht was; de eventuele schadevergoeding
zal dan echter worden berekend in dezelfde verhouding
als de vóór de opschorting geldende premie staat tot de
ná de aanpassing geldende premie als die hoger is.
Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van de
overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot
beëindiging uit anderen hoofde leiden.

Hoofdstuk 8 Einde van dekking
Een Dekking en/of Rubriek of de verzekering eindigt zoals
hieronder nader is bepaald.

Artikel 8.1 Opzegging door
verzekeringnemer
8.1.1 Opzegging
Door opzegging door verzekeringnemer van een Dekking
en/of Rubriek of de verzekering tegen het einde van de in
de polis genoemde verzekeringstermijn, alleen indien de
opzegging schriftelijk aan de maatschappij is geschied, een
termijn van ten minste twee maanden in acht is genomen
en de opzegging niet vóór genoemde einddatum is
herroepen.
8.1.2 Weigering aanpassing tarieven / voorwaarden
Door weigering door verzekeringnemer aanpassing aan
nieuwe tarieven en/of voorwaarden te aanvaarden,
overeenkomstig de regeling genoemd onder Hoofdstuk
Herziening van tarieven en/of voorwaarden.

Artikel 8.2 Opzegging door de maatschappij
8.2.1 Opzegging
Door opzegging door de maatschappij van een Dekking
en/of Rubriek of de verzekering tegen de premievervaldag,
alleen indien de opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij
een termijn van ten minste twee maanden in acht wordt
genomen.
8.2.2 Risicowijziging
Door gebruikmaking door de maatschappij van het recht
om een Dekking en/of Rubriek of de verzekering na
risicowijziging niet voort te zetten, overeenkomstig de
regeling genoemd onder Hoofdstuk Wijziging van het risico.
8.2.3 Fraude
Door opzegging door de maatschappij van een Dekking
en/of Rubriek of de verzekering indien een verzekerde
persoon, en/of een derde met goedvinden van een
verzekerde persoon, met betrekking tot de melding en/of
behandeling van een schade(claim) bewust een verkeerde
voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet,
alleen indien de opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij
een termijn van ten minste twee weken in acht wordt
genomen.

Artikel 8.3 Overige eindiging
8.3.1 Belang
Zodra alle verzekerde personen hebben opgehouden een
verzekerbaar belang te hebben bij hetgeen is verzekerd op
de desbetreffende Dekking en/of Rubriek.
8.3.2 Verzekeringnemer
Eén maand na de hierna genoemde voorvallen, tenzij met
de maatschappij anders wordt overeengekomen.
a. Indien verzekeringnemer een natuurlijke persoon is:
overlijden van verzekeringnemer.
b. Indien verzekeringnemer een rechtspersoon is: het
ophouden te bestaan van verzekeringnemer, anders dan
door fusie of wijziging van rechtspersoonsvorm.

Hoofdstuk 9 Aanvullende
polisbepalingen

Hoofdstuk 10 Nadere
omschrijvingen

Artikel 9.1 Persoonsregistratie

Aardbeving / vulkanische uitbarsting

De in het kader van deze verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door
de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacy-reglement van toepassing.

Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting
te verstaan schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd
waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats
waar het verzekerde zich bevindt, de gevolgen van
aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben
geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst, dat de schade niet
aan een van de genoemde verschijnselen kan worden
toegeschreven.

Artikel 9.2 Toepasselijk recht
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Molest
Artikel 9.3 Klachten
Klachten naar aanleiding van deze verzekering kunnen
schriftelijk worden ingediend bij de directie van de
maatschappij en/of bij het Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

Onder schade door molest te verstaan schade veroorzaakt
door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
De maatschappij dient te bewijzen, dat de schade direct
veroorzaakt is door of ontstaan is uit een van de hiervóór
genoemde oorzaken.

Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de
definities van deze vormen van molest, zijn omschreven in
de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op
2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is
gedeponeerd.

Ongeval
Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buitenaf op het
lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks een
medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan.
Hieronder worden ook de hierna genoemde gebeurtenissen
verstaan.
a. Acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en
ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare
of vaste stoffen (niet vergiftiging door gebruik van
geneesmiddelen en/of het binnenkrijgen van
allergenen).
b. Besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie,
indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks
gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige
andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin
begeven bij een poging tot redding van mensen, dieren
of zaken.
c. Het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of
voorwerpen in spijsverteringskanaal, luchtwegen, ogen
of gehoororganen waardoor inwendig letsel ontstaat
(niet het binnendringen van ziektekiemen of allergenen).
d. Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek en
hitteberoerte.
e. Uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als
gevolg van onvoorziene omstandigheden.
f. Wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen
van ziektekiemen in een door een gedekt ongeval
ontstaan lichamelijk letsel.

g. Complicaties of verergering van het lichamelijk letsel,
dat is ontstaan door het ongeval, als rechtstreeks gevolg
van eerstehulpverlening of van de door het ongeval
noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling.
Niet als ongeval wordt beschouwd het optreden van een
postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom.

Overstroming
Onder schade door overstroming te verstaan schade door
overstroming als gevolg van het bezwijken of overlopen
van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen,
onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is
van een door deze polis gedekte gebeurtenis.

