POLISVOORWAARDEN ‘t HUIS- EN REISPAKKET
HRA UGB-B
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1.

Begripsomschrijvingen

De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder
aangegeven.
1. Wij, ons, onze of verzekeraar:
Nedasco B.V. als gevolmachtigde van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij
Bovemij, Takenhofplein 2, 6538 SZ Nijmegen, NL, Postbus 7110, 6503 GP
Nijmegen, NL. Vergunningnummer: 1200048..
2. U, uw:
degene die de verzekering heeft gesloten.
3. Verzekerde:
degene die in de van toepassing zijnde voorwaarden als zodanig is
omschreven.
4. Schadegebeurtenis:
een voorval of een reeks van voorvallen waardoor een aanspraak op een
uitkering kan ontstaan en waarvan voor u, verzekerde en/of de tot uitkering
gerechtigde alsmede voor ons bij het sluiten van de overeenkomst onzeker
was dat daaruit schade was ontstaan of naar de normale loop van de
omstandigheden zou ontstaan.
5. Bereddingskosten:
kosten van maatregelen die redelijkerwijs geboden zijn om een onmiddellijk
dreigende schadegebeurtenis af te wenden of om de schade daarvan te
beperken en die u, een verzekerde of iemand namens hen treft. Schade aan
zaken die worden gebruikt bij deze maatregelen zijn ook bereddingskosten.
6. Schriftelijk:
per brief of kaart alsmede per fax of e-mail. Indien wij u een bericht sturen doen
wij dit naar het ons laatst bekende adres.
Artikel 2.

Grondslag

De grondslag voor de verzekering wordt gevormd door:
1. de door u of namens u verstrekte gegevens;
2. de polis.
Artikel 3.

Algemene en Bijzondere voorwaarden

Daar waar de bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden,
geldt wat in de bijzondere voorwaarden vermeld staat.
Artikel 4. Begin van de verzekering en bedenktijd
1. De dekking gaat in op de dag zoals vermeld op het polisblad te 0.00 uur tenzij
anders is overeengekomen.
2. Bij het aangaan van de verzekering heeft u een bedenktijd van 14
kalenderdagen gerekend vanaf het moment van ontvangst van het polisblad.
Artikel 5.

Einde van de verzekering

1. U kunt de verzekering schriftelijk opzeggen:
a. ten minste 2 maanden voor het einde van de verzekeringsduur;
b. nadat de verzekering is verlengd, op ieder moment. De teveel betaalde
premie betalen wij, na aftrek van administratiekosten, aan u terug;
c. tot 2 maanden nadat wij een definitief standpunt terzake van een
schadegebeurtenis hebben kenbaar gemaakt. De verzekering eindigt op de
in de opzeggingsbrief genoemde datum;
d. binnen 15 dagen na ingang van een premieverhoging en/of achteruitgang
van condities.
2. Wij kunnen de verzekering schriftelijk opzeggen:
a. ten minste 2 maanden voor het einde van de verzekeringsduur;
b. tot 2 maanden nadat wij een definitief standpunt terzake van een
schadegebeurtenis aan u hebben kenbaar gemaakt;
c. als u uw verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt;
d. na constatering van niet nakoming van de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering en daarbij is gehandeld met opzet om ons te
misleiden of wij bij kennis van de ware stand van zaken de verzekering niet
zouden hebben gesloten.
De verzekering eindigt bij een opzegging conform b tot en met d op de in
de opzeggingsbrief genoemde datum.
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3. De verzekering eindigt:
a. op het moment van (technisch) totaal verlies van het verzekerde object;
b. op het moment van eigendomsovergang (verkoop), tenzij u een ander
object ter verzekering opgeeft en de wijziging door ons wordt geaccepteerd;
c. indien u komt te overlijden en zodra de erfgenamen geen belang meer
hebben bij het verzekerd object. De erfgenamen en wij kunnen bovendien
de overeenkomst opzeggen binnen 9 maanden na bekendheid met het
overlijden;
d. als u zich definitief in het buitenland vestigt.
U bent verplicht binnen 8 dagen na verkoop van uw verzekerd object,
zonder dat u een ander object ter verzekering aanbiedt, daarvan ons
schriftelijk in kennis te stellen.
4. Tussentijdse beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verlenen wij restitutie van
premie onder aftrek van kosten. Wij verlenen geen restitutie indien:
a. een uitkering is gedaan op basis van totaal verlies; of
b. is opgezegd wegens opzet om ons te misleiden.
5. Schorsing
U kunt uitsluitend bij verkoop, diefstal of totaal verlies van het verzekerd object
de dekking schorsen. De ongebruikte premie blijft dan gereserveerd. Als de
verzekering 3 jaar is geschorst eindigt de verzekering automatisch, zonder
restitutie van premie.
Artikel 6.

Wijziging van premie en voorwaarden

Wij hebben het recht de premie en/of de voorwaarden ‘en bloc’ of individueel te
wijzigen. Een dergelijke wijziging zal voor elke daarvoor in aanmerking komende
verzekering ingaan op de door ons vastgestelde datum. U heeft het recht de
aanpassing te weigeren tot uiterlijk 30 dagen na onze schriftelijke kennisgeving.
Indien u van dit recht gebruik maakt, eindigt de verzekering op de datum die wij in
de mededeling hebben genoemd. Heeft u van dit recht geen gebruik gemaakt, dan
wordt u geacht met de aanpassing in te stemmen.
U kunt geen gebruik maken van dit recht als de wijziging:
1. voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
2. een verlaging van de premie of een verruiming van de dekking inhoudt.
Artikel 7.

Premiebetaling

1. Eerste premie
Onder eerste premie wordt verstaan de premie die u verschuldigd bent vanaf
de ingangsdatum van de verzekering tot aan de eerste premievervaldag.
Hieronder zijn ook begrepen de kosten en assurantiebelasting.
a. U dient de eerste premie vooruit te betalen. Als u de eerste premie niet heeft
betaald binnen 14 kalenderdagen nadat deze verschuldigd is wordt er,
zonder een nadere ingebrekestelling, vanaf de ingangsdatum van de
verzekering geen dekking verleend.
b. Indien wij besluiten om de eerste premie alsnog te innen zijn de artikelen
7.2.b en 7.2.e op vergelijkbare wijze van toepassing.
De dekking gaat in 1 dag na ontvangst van al hetgeen u aan ons
verschuldigd bent, mits de verzekering nog niet door ons is beëindigd.
2. Vervolgpremie
Onder vervolgpremie wordt verstaan de premie, niet zijnde de eerste premie,
die u telkens verschuldigd bent op de premievervaldag inclusief de premies in
verband met tussentijdse wijzigingen. Hieronder zijn ook begrepen de kosten
en assurantiebelasting.
a. U dient de vervolgpremie vooruit te betalen. De vervolgpremie moet u
uiterlijk op de dertigste kalenderdag nadat deze verschuldigd is aan ons
hebben betaald.
b. Indien wij genoodzaakt zijn de premie langs gerechtelijke weg of via een
andere externe procedure te innen zijn alle bijkomende kosten voor uw
rekening.
c. Als u de vervolgpremie of bijkomende kosten weigert te betalen, wordt geen
dekking verleend voor schadegebeurtenissen die daarna plaatsvinden.
d. Als u de vervolgpremie of bijkomende kosten niet tijdig betaalt, wordt geen
dekking verleend voor schadegebeurtenissen die plaatsvinden vanaf de
vijftiende dag nadat wij u hebben aangemaand onder vermelding van de
gevolgen van niet betaling en betaling is uitgebleven.
e. U blijft verplicht de vervolgpremie en bijkomende kosten te voldoen.
De dekking wordt hersteld 1 dag na ontvangst van al hetgeen u aan ons
verschuldigd bent, mits de verzekering nog niet door ons is beëindigd.
Schaden die zich hebben voorgedaan in de periode dat de dekking was
vervallen blijven van de dekking uitgesloten.
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Artikel 8.

Verplichtingen in geval van schade

U en de verzekerde(n) zijn verplicht:
1. ons zo spoedig mogelijk nadat u van de schade op de hoogte bent, in kennis te
stellen van de schade;
2. de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen die wij geven, dan
wel de aanwijzingen van de door ons aangestelde expert op te volgen;
3. ons uw volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat onze belangen
zou kunnen schaden;
4. binnen een redelijke termijn alle gegevens aan ons te verstrekken en stukken
zoals bijvoorbeeld aansprakelijkstellingen (ook per e-mail) en dagvaardingen
aan ons door te zenden;
5. in het geval van vermissing of verlies, dan wel van inbraak, diefstal, beroving,
vandalisme, relletjes of een ander strafbaar feit onmiddellijk aangifte te doen bij
de politie;
6. zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling die onze
belangen kunnen schaden;
7. eerst met ons overleg te plegen voordat u de beschadigde goederen laat
repareren of restanten vernietigt en/of daarvan afstand doet;
8 de schade aan te tonen dan wel aannemelijk te maken;
9. ons mee te delen op welke andere verzekering(en) de schade mogelijk gedekt
is.
Artikel 9.

Schadevaststelling

1.
a.
b.
c.

De schade en kosten kunnen worden vastgesteld:
in overleg tussen u, ons en/of tegenpartij;
door een door ons benoemde deskundige(n);
door een deskundige die benoemd is door ons en één die door u benoemd is.
Komen uw en onze deskundige niet tot overeenstemming, dan benoemen zij
gezamenlijk een derde deskundige (arbiter). Deze derde deskundige zal over
de hoogte van het schadebedrag een bindend advies uitbrengen. Dit bedrag
ligt binnen de grenzen van de door de twee deskundigen vastgestelde
schadebedragen.
2. Wij betalen de kosten van de door u benoemde deskundige tot maximaal de
kosten van de deskundige die door ons is benoemd. De kosten van de derde
deskundige worden door beide partijen elk voor de helft gedragen.
3. Het door de deskundige(n) vastgestelde schadebedrag kan worden herzien,
indien wij of u en/of verzekerde(n) kunnen aantonen dat:
a. rekening gehouden werd met onjuiste gegevens;
b. rekenfouten zijn gemaakt.
Artikel 10.

Schadebetaling

Zodra wij alle noodzakelijke gegevens hebben ontvangen, beoordelen wij of een
schade onder de dekking van deze verzekering valt. Indien dit het geval is voldoen
wij binnen 14 dagen de vastgestelde schadevergoeding.
Indien de schade betrekking heeft op diefstal van het verzekerd object, geldt een
wachttijd van 30 dagen vanaf de dag van melding van de diefstal bij ons.
Artikel 11.

Verjaring

De wettelijke regels van verjaring zijn van toepassing (artikel 7:942 Burgerlijk
Wetboek). Een vordering verjaart na 6 maanden nadat wij deze per aangetekende
brief hebben afgewezen.
Artikel 12.

Andere verzekering

Van de verzekering is uitgesloten schade waarvoor, indien deze verzekering niet
bestond, aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade op
grond van enige andere verzekering of voorziening. In dat geval wordt alleen die
schade vergoed die het bedrag van de vergoeding krachtens die andere
verzekering of voorziening te boven gaat.

HRA UGB-B (B0112)

Artikel 13.

Algemene uitsluitingen

In onderstaande situaties is schade niet verzekerd.
1. Toestemming / opzet / roekeloosheid
a. schade die met toestemming van u en/of verzekerde(n) en/ of andere
belanghebbende(n) is veroorzaakt of verergerd;
b. schade die is veroorzaakt of verergerd door opzet, al dan niet bewuste
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van u en/of
verzekerde(n) en/of andere belanghebbende(n). Onder verzekerden worden in
dit verband ook verstaan de echtgenoot, geregistreerde partner, kinderen en
huisgenoten, waarvan het belang is meeverzekerd, ongeacht of zij krachtens
de polisvoorwaarden als verzekerde worden aangemerkt.
2. Niet nakomen verplichtingen
Indien u en/of verzekerden zich niet houd(t)(en) aan de door ons opgelegde
verplichtingen en daardoor onze belangen scha(a)d(t)(en), kunnen er geen
rechten worden ontleend aan deze verzekering.
3. Molest
Schade die is veroorzaakt door of ontstaan uit en/of verergerd is door:
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en/of
muiterij van leden van enige gewapende macht zoals nader omschreven in de
tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland is gedeponeerd op 2
november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage
onder nummer 136/1981.
4. Atoomkernreacties
Een schade die is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Onder
atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt,
zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit;
5. Aardbevingen en andere natuurrampen
Een schadegebeurtenis die is veroorzaakt door een aardbeving en andere
natuurrampen.
6. Overstroming
Een schade die is veroorzaakt door een overstroming, onverschillig of de
overstroming de oorzaak dan wel het gevolg is van een schadegebeurtenis. Als
door de overstroming brand ontstaat en/of ontploffing, dan is schade door deze
brand en/of ontploffing wel gedekt.
Artikel 14.

Dekking terrorismerisico

In afwijking van en in aanvulling op hetgeen elders in deze voorwaarden is
bepaald over gedekte risico’s en verzekerde bedragen geldt voor het risico van
terrorisme onderstaande. Voor schade, ongevallen en rechtsbijstand als gevolg
van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, en
handelingen of gedragen ter voorbereiding daarvan hierna, zowel gezamenlijk als
afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico” is de schadevergoeding/dekking
beperkt tot een uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorisme van de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme N.V.. De afwikkeling
van schademeldingen op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig
het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden N.V.. Het clausuleblad terrorismedekking is gedeponeerd
op 10 januari 2007 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 3/2007 en op 10
januari 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.
Het bijbehorende Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. is op 12 juni 2003
gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer
79/2003. (deze tekst kunt u lezen of downloaden via de website:
www.terrorismeverzekerd.nl).
Artikel 15.

Klachten en geschillen

Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen schriftelijk
worden ingediend bij onze directie. Een samenvatting van de binnen Bovemij
Verzekeringen gehanteerde klachtenprocedure is op aanvraag beschikbaar.
Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor de verzekeringnemer niet
bevredigend is, kan de verzekeringnemer, mits in particuliere hoedanigheid, zich
wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, NL. Binnen dit instituut zijn de Ombudsman
en de Geschillencommissie werkzaam.
Wanneer de verzekeringnemer geen gebruik wil of kan maken van deze
klachtenbehandelingsmogelijkheden, of hij vindt de behandeling of uitkomst
hiervan niet bevredigend, kan de verzekeringnemer het geschil voorleggen aan
een bevoegde rechter
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Artikel 16. Toepasselijk recht
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 17.

Registratie persoonsgegevens

Bij de aanvraag van deze verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. Deze
gegevens gebruiken wij voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van
een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van
fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren
over voor u relevante producten en diensten. Op de verwerking van
persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen” van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u
raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars,
www.verzekeraars.nl. U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL te Den Haag, telefoon (070) 333 85 00).
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Bijzondere voorwaarden
bij de Woonhuisverzekering
Deze voorwaarden gelden indien dit blijkt uit het polisblad, naast de algemene
voorwaarden van ‘tHuis- en Reispakket..
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder
aangegeven.
1. Brand:
een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten
een vuurhaard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Onder brand wordt niet verstaan:
- het doorbranden van elektrische apparaten en motoren als gevolg van een
kortsluiting;
- het oververhitten en doorbranden van ovens en ketels.
2. Inbraak/braak:
het zich zonder enige toestemming toegang verschaffen door het verbreken,
met zichtbare beschadiging van afsluitingen, zoals deuren, ramen, muren,
daken en vloeren.
3. Vandalisme:
het plegen van vernielingen door iemand die zonder toestemming het woonhuis
is binnengedrongen.
4. Ontploffing:
een korte, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, waarbij aan de
volgende voorwaarden is/moet worden voldaan: als de ontploffing binnen een
vat is ontstaan, is er in de wand van het vat, onder druk van de zich daarin
bevindende gassen of dampen, een opening ontstaan. Door de opening moet
de druk binnen en buiten plotseling aan elkaar gelijk worden. Het doet daarbij
niet ter zake hoe deze gassen binnen het vat ontstaan zijn en of ze reeds voor
de explosie aanwezig waren dan wel tijdens deze ontwikkeld werden. Is dit niet
het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de ontploffing
het onmiddellijke gevolg zijn geweest van gassen of dampen die door een
scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of van
een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting zijn gebracht.
5. Opruimingskosten:
de niet reeds in de schadevaststelling begrepen kosten van afbraak,
wegruimen, afvoeren, vernietigen en storten van verzekerde zaken, voor zover
afbraak, wegruimen, afvoeren, vernietigen en storten het noodza.elijke gevolg
is van een gedekte schadegebeurtenis;
6. Overstroming:
het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, dammen, sluizen of andere
waterkeringen.
7. Storm:
een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7).
8. Huurdersbelang:
de voor rekening van u als huurder aangebrachte en/of overgenomen
veranderingen en verbeteringen van het door u gehuurde woonhuis, zoals
metsel-, schilder-, behang- en witwerk, waterleiding, centrale verwarming-,
sanitaire-, keuken- en beveiligingsinstallaties, terreinafscheidingen - mits niet
bestaande uit planten, bomen, struiken en rietmatten - en alle andere nagelvast
met het woonhuis verbonden voorzieningen.
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9. Premier risque:
in geval van een schadegebeurtenis wordt maximaal het op het polisblad
vermelde verzekerd bedrag vergoed, ongeacht de werkelijke waarde van de
verzekerde zaken (of belangen) onmiddellijk voor de gebeurtenis.
10. Woonhuis:
het op de polis genoemde woonhuis (eventueel met inbegrip van
kantoorruimte), en ook de eventueel aanwezige fundamenten,
terreinafscheidingen -mits niet bestaande uit planten, bomen, struiken of
rietmatten - , bijgebouwen, (privé)bergruimten en zwembad met de daarbij
behorende installatie en bijgebouwen, bestemd en geschikt voor particuliere
bewoning en door u bewoond. Niet tot het woonhuis worden gerekend de
grond en/of het erf. Antennes en zonweringen worden uitsluitend tot het
woonhuis gerekend voor zover deze niet krachtens een andere verzekering
zijn verzekerd.
Onder woonhuis wordt niet verstaan een woonboot, pleziervaartuig en
(sta)caravan en een huis dat van rechtswege geen woonbestemming meer
heeft.
11. Herstelkosten:
onder herstelkosten vallen: alle kosten verbonden aan het in de
oorspronkelijke staat, vorm, constructie en indeling terugbrengen van het
verzekerde woonhuis, waaronder ook begrepen de noodzakelijke
opruimingskosten, teneinde herstel mogelijk te maken.
12. Herbouwwaarde:
het bedrag dat nodig is om het verzekerde woonhuis op dezelfde plaats en met
dezelfde bestemming weer op te bouwen.
13. Glas:
geplaatst in ramen, dakramen, deuren en koepels, die deel uitmaken van het
op de polis genoemde woonhuis (eventueel met inbegrip van kantoorruimte),
alsmede van de eventueel aanwezige bijgebouwen. Ook lichtdoorlatende
kunststof wordt hiertoe gerekend.
14. Lekraken:
de vermindering van doorzicht als gevolg van condensatie of aanslag van
stofdelen aan de binnenzijde, dus tussen de bladen, van het isolerend glas als
bedoeld onder “glas”.
15. Blikseminslag:
optisch waarneembare sporen van elektrische ontlading;
16. Inductie:
de gevolgen van blikseminslag door bliksemontlading.
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Artikel 2. Wat is verzekerd bij een schadegebeurtenis
Woonhuis tot het op de polis vermeld verzekerd bedrag op basis van premier risque
De verzekering dekt de schade aan het woonhuis die veroorzaakt is door:
1.
brand en brandblussing;
2.
schroeien, zengen of smelten, als gevolg van aanraking of hitte-uitstraling met
een brandend, gloeiend of heet voorwerp;
3.
blikseminslag, inclusief schade door overspanning op het net als gevolg van
blikseminslag (inductie);
4.
ontploffing;
5.
storm;
6.
luchtvaartuigen;
mits sprake is van een botsing met:
- een lucht- of ruimtevaartuig dat vertrekt, vliegt, landt of neerstort en daarbij iets treft;
- een voorwerp dat verbonden is aan, losgemaakt van, geworpen of gevallen is uit een
lucht- of ruimtevaartuig;
7.
a. neerslag;
door het plotseling en onvoorzien binnendringen van neerslag (regen, sneeuw,
smeltwater en hagel) in het woonhuis anders dan door openstaande ramen, deuren en
luiken;
b. binnengekomen door openstaande ramen, deuren en luiken;
8.
a. water/stoom, dat:
gestroomd is uit gesprongen leidingen van een waterleidinginstallatie en/of een
centrale verwarmingsinstallatie, als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een ander
plotseling optredend defect. Inclusief de kosten van de opsporing hiervan en het
daarmee verband houdende breek- en herstelwerk. Schade door water gestroomd uit
vul- en tuinslangen, al dan niet aangesloten op een installatie wordt niet vergoed;
b. gestroomd of overgelopen is uit toestellen die op bovengenoemde leidingen zijn
aangesloten, als gevolg van de onder 8.a genoemde oorzaken. De kosten van herstel
van deze toestellen zijn alleen meeverzekerd als de schadegebeurtenis is ontstaan
door vorst;
c. gestroomd is uit de afvoerslang van de (af)wasmachine, doordat deze afvoerslang
plotseling uit de daarvoor bestemde afvoerpijp is geschoten;
d. is binnengedrongen als gevolg van verstopping van rioolputten of buizen of daarop
aangesloten sanitaire en andere toestellen;
e. dat is binnengedrongen via afvoerbuizen;
f.
onvoorzien uit een aquarium is gestroomd, doordat zich daarin een breuk of ander
defect heeft voorgedaan;
g. onvoorzien uit een waterbed is gestroomd, doordat zich daarin een breuk of ander
defect heeft voorgedaan. Deze dekking geldt alleen als het waterbed niet ouder is dan
10 jaar;
9.
olie, die onvoorzien gestroomd of gelekt is uit vast opgestelde verwarmingsof kookinstallatie of de bijbehorende leidingen en tanks;
10.
rook en roet, die plotseling zijn uitgestoten door een op een afvoerkanaal
aangesloten vast opgestelde verwarmings- of kookinstallatie;
11.
vandalisme;
a. U dient sporen van braak aan te tonen;
b. Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van:
12.
het omvallen van bomen, kranen en heistellingen;
13.
relletjes of opstootjes;
Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van:
14.
inbraak of pogingen daartoe;
a. U dient zichtbare sporen van braak aan het woonhuis aan te tonen;
b. Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van:
15.
diefstal of pogingen daartoe van onderdelen die duurzaam verbonden zijn met het
woonhuis en beschadiging als gevolg hiervan;
a. U dient zichtbare sporen van braak aan het woonhuis aan te tonen;
b. Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van:
16.
aanrijding en aanvaring, en ook een schadegebeurtenis door het afvallen of
uitvloeien van de lading;
17.
glasbreuk inclusief de gevolgen van deze breuk;
18.
lekraken van isolerend glas binnen 10 jaar na de fabricagedatum. Er bestaat geen
recht op schadevergoeding indien u op grond van de door de leverancier en/of
fabrikant gegeven garantie aanspraak kan maken op volledige schadevergoeding.
Indien u aanspraak kunt maken op gedeeltelijke schadevergoeding ontvangt u van ons
een aanvullende schadevergoeding;
19.
een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis, anders dan de bij 1 tot en met 18
genoemde oorzaken, die van buitenaf op het woonhuis inwerkt, of een gevolg is van
een eigen gebrek van het woonhuis zelf met uitzondering van het eigen gebrek zelf.
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Artikel 3. Uitbreiding
1.
Boven het verzekerde bedrag vergoeden wij per schadegebeurtenis:
a. de bereddingskosten;
De maximale vergoeding is:
b. de opruimingskosten, inclusief de kosten van storting op door de overheid
toegestane plaatsen;
De maximale vergoeding als percentage van het verzekerd bedrag is:
c. de afdichtingskosten:
de kosten van het noodzakelijk voorlopig afdichten van een ontstane
opening, als definitief herstel niet direct mogelijk is;
d. de kosten die u moet maken voor tijdelijk vervangende woonruimte,
onder aftrek van de bespaarde kosten, indien uw woonhuis geheel of
gedeeltelijk onbewoonbaar is geworden;
De maximale vergoeding bedraagt:
e. de huurderving gedurende de herstelperiode met een maximum van 52 weken,
indien uw woonhuis in geval van gedeeltelijke verhuring, geheel of gedeeltelijk
onbewoonbaar is geworden;
De maximale vergoeding bedraagt:
2.
Wij vergoeden bovendien als gevolg van een in artikel 2 genoemde gebeurtenis
de hieronder vermelde kosten. Per onderdeel bedraagt de vergoeding maximaal 20%
van het verzekerd bedrag:
a. de kosten van noodvoorzieningen en noodzakelijke verbeteringen, die u op
last van de overheid of op advies van onze deskundige moet aanbrengen;
b. de noodzakelijke verbeteringen en/of veranderingen, die u op last van de
overheid moet aanbrengen;
c. de kosten van herstel van tuinaanleg en beplanting die behoren tot het
verzekerde woonhuis als gevolg van brand en brandblussing;
Deze kosten worden ook vergoed als de schadegebeurtenis werd
veroorzaakt door storm, diefstal of poging daartoe, aanrijding en aanvaring.
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Artikel 4. Beperkt verzekerd is
1.
Aanbouw en verbouw
Gedurende de periode dat het woonhuis in aanbouw of verbouw is en niet
bewoond wordt, is het woonhuis uitsluitend verzekerd voor schade als gevolg
van brand, ontploffing, storm en luchtvaartuigen.
2.
Langer dan drie maanden leegstaand of onbewoond
Als het woonhuis langer dan drie maanden leegstaat, bent u verplicht dit aan ons te
melden. Te rekenen vanaf de eerste dag dat het woonhuis leegstaat, is het woonhuis
uitsluitend verzekerd voor schade als gevolg van brand, blikseminslag, ontploffing,
storm en luchtvaartuigen. Onder woonhuis wordt in dit verband niet verstaan
recreatiewoningen.
3.
Onbevoegde bewoning
Indien het woonhuis door onbevoegden in gebruik is genomen, bijvoorbeeld door
krakers bent u verplicht dit binnen 3 dagen nadat u daarvan heeft kennis genomen,
aan ons te melden. Wij kunnen de premie en/of voorwaarden herzien binnen 14 dagen
nadat wij uw bericht hebben ontvangen. De herziene premie en/of herziene
voorwaarden worden van kracht vanaf de tiende dag na de datum van onze brief
waarin wij u hebben medegedeeld dat de premie en/of de voorwaarden zijn herzien.
In geval van onbevoegde bewoning is het woonhuis uitsluitend verzekerd voor schade
als gevolg van brand, blikseminslag, ontploffing, storm en luchtvaartuigen.
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Artikel 5. Bijzondere uitsluitingen
1.
Uitgesloten is schade die veroorzaakt is door:
a.
constructiefouten;
b.
slecht onderhoud;
c.
slijtage;
d.
geleidelijk werkende (weers)invloeden;
e.
vochtdoorlating van muren;
f.
dieren die met goedvinden van verzekerde in het woonhuis verblijven;
g.
insecten, ongedierte, bacteriën virussen, schimmel- en zwamgroei en
plantvorming;
h.
normaal huishoudelijk gebruik, zoals vlekken, barsten, krassen, schrammen,
of deuken;
i.
ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden in het kader van reiniging,
onderhoud en reparatie van het woonhuis;
j.
grondverzakking, grondverschuiving en instorting;
Tevens is uitgesloten:
k.
schade aan elektrische apparaten en motoren door doorbranden (kortsluiting)
l.
schade aan het verzekerde glas, gedurende de tijd dat het woonhuis
in aan- of verbouw is, leegstaat of is gekraakt, alsmede ontstaan tijdens
het (ver)plaatsen of bewerken van het glas
m.
de kosten van op glas aangebrachte versiering, beschildering en belettering;
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Artikel 6. Huurdersbelang
1.
Indien het woonhuis niet uw eigendom is, vergoeden wij ook het huurdersbelang tot
maximaal € 25.000,- per schadegebeurtenis. Deze vergoeding wordt alleen verstrekt,
indien u als huurder van het woonhuis de schade en de kosten voor uw rekening moet
nemen en deze niet door een andere verzekering worden gedekt.
2.
Tevens is onder “huurdersbelang” meeverzekerd de dekking voor “glas”. Een en ander
conform de dekking zoals omschreven in artikel 2 van deze bijzondere voorwaarden.
Deze dekking geldt alleen als uit de huurovereenkomst blijkt dat “schade aan glas”
voor rekening van de huurder is en de eigenaar van het woonhuis daartegen niet
verzekerd is.
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Artikel 7. Indexering
Jaarlijks wordt op de vervaldatum de premie en het verzekerd bedrag aangepast
aan de algemene prijs-ontwikkelingen van woonhuizen. Dit vindt plaats
overeenkomstig het laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend
gemaakte prijsindexcijfer voor woonhuizen.
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Artikel 8. Schaderegeling
1.
In geval van schade aan het woonhuis heeft u de keuze de schade te laten vaststellen
op basis van herbouwen (herstellen) of niet herbouwen. Deze keuze dient u binnen 12
maanden na de schadedatum aan ons mee te delen. Heeft u uw beslissing niet binnen
de gestelde termijn kenbaar gemaakt, dan wordt de omvang van de schade
vastgesteld op het laagste bedrag van de op basis van herbouw of niet herbouw
berekende bedragen.
2.
Indien u besluit te gaan herbouwen of te gaan herstellen, wordt de omvang van de
schade vastgesteld op basis van het verschil tussen de herbouwwaarde van het
woonhuis onmiddellijk voor de gebeurtenis en het overgebleven deel onmiddellijk na
de gebeurtenis.
3.
Indien u besluit niet over te gaan tot herbouw of herstel, dan wordt de omvang
van de schade vastgesteld op basis van het verschil tussen de verkoopwaarde
van het woonhuis onmiddellijk voor de gebeurtenis en het overgebleven deel
onmiddellijk na de gebeurtenis. Echter de omvang van de schade is gemaximeerd tot
het bedrag zoals dit wordt vastgesteld op basis van herbouw of herstel zoals verwoord
onder 2.
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Artikel 9. Schade-uitkering
1.
Indien de vaststelling van de omvang van de schade heeft plaatsgevonden op basis
van de herbouwwaarde, wordt eerst 40% van het vastgestelde schadebedrag
uitgekeerd. Dit geldt alleen indien het schadebedrag groter is dan € 10.000,-. De
uitkering van het overige zal plaatsvinden na verstrekking van de nota’s. De totale
uitkering zal nooit meer bedragen dan de werkelijk gemaakte kosten, respectievelijk
schade en zal nooit meer bedragen dan het verzekerd bedrag.
2.
Gebroken glas kan, zonder instemming van ons, zo spoedig mogelijk vervangen
worden door glas van dezelfde soort en kwaliteit. De schade wordt alleen uitgekeerd
op basis van originele nota’s.
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Artikel 10. Verplichtingen
U en de verzekerde(n) zijn verplicht:
1. ons van elke verhuizing zo spoedig mogelijk in kennis te stellen;
2. ons van de wijziging van gebruik, bestemming of bouwaard van het woonhuis in
kennis te stellen.
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Artikel 11. Eigendomsoverdracht
Bij de verkoop van het woonhuis of enig andere eigendomsoverdracht eindigt de
verzekering op het moment dat het risico overgaat op de nieuwe eigenaar.
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Artikel 12. Eigen risico
Per schadegebeurtenis wordt een eigen risico in mindering gebracht op de
schade-uitkering. Voor een aantal verzekerde onderdelen geldt een extra
eigen risico per schadegebeurtenis. Het algemene eigen risico bedraagt:
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Bijzondere voorwaarden bij de
Inboedelverzekering
Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis, naast de
algemene voorwaarden van ‘tHuis- en Reispakket .
Artikel 1.

Begripsomschrijvingen

De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder
aangegeven.
1. Verzekerde:
U en/of inwonende gezinsleden en/of personen die met u in gezinsverband
samenwonen.
2. Inboedel:
Alle roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding en eigendom
zijn van verzekerde, met inbegrip van:
a. brom- en (snor)fietsen;
b. motorisch voortbewogen grasmaaimachines en kinderspeelgoed, die een
snelheid van 16 kilometer per uur niet kunnen overschrijden;
c. losse onderdelen en accessoires in het woonhuis van: motorrijtuigen,
caravans, aanhangwagens en vaartuigen (inclusief surfplanken);
d. antennes en zonweringen;
e. gereedschappen, materiaal en kleding voor de uitoefening van een beroep
in loondienst. Hiervoor geldt dat deze gereedschappen, materiaal en kleding
uw eigendom moeten zijn;
Onder inboedel wordt niet verstaan:
f. motorrijtuigen (anders dan bij a en b genoemd), caravans, aanhangwagens
en vaartuigen;
g. dieren, behoudens het bepaalde in artikel 3.1.h.6 van deze voorwaarden;
3. Lijfsieraden:
Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te
worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edelmetaal, gesteente,
mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede parels.
4. Woonhuis:
Het op de polis genoemde woonhuis (eventueel met inbegrip van
kantoorruimte), alsmede de eventueel aanwezige bijgebouwen,
(privé)bergruimten en zwembad met de daarbij behorende installatie en
bijgebouwen.
5. Nieuwwaarde:
Het bedrag dat nodig is voor het aanschaffen van nieuwe voorwerpen van
dezelfde soort en kwaliteit.
6. Dagwaarde:
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering
door veroudering, slijtage of economische ontwaarding als gevolg van snelle
modelwisseling en technische vooruitgang.
7. (Kelder)box:
Een (privé)bergruimte die deel uitmaakt van het woonhuis en die geen deel
uitmaakt van het woongedeelte.
8. Brand:
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten
een vuurhaard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Onder brand wordt niet verstaan:
a het doorbranden van elektrische apparaten en motoren als gevolg van een
kortsluiting;
b het oververhitten en doorbranden van ovens en ketels;
9 Inbraak/braak:
Het zich zonder enige toestemming toegang verschaffen door het verbreken,
met zichtbare beschadiging van afsluitingen, zoals deuren, ramen, muren,
daken en vloeren.
10 Vandalisme:
Het plegen van vernielingen door iemand die zonder toestemming het
woonhuis is binnengedrongen;
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11 Ontploffing:
Een korte, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, waarbij aan de
volgende voorwaarden is/moet worden voldaan: als de ontploffing binnen een
vat is ontstaan, is er in de wand van het vat, onder druk van de zich daarin
bevindende gassen of dampen, een opening ontstaan. Door de opening moet
de druk binnen en buiten plotseling aan elkaar gelijk worden. Het doet daarbij
niet ter zake hoe deze gassen binnen het vat ontstaan zijn en of ze reeds voor
de explosie aanwezig waren dan wel tijdens deze ontwikkeld werden. Is dit niet
het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de ontploffing
het onmiddellijke gevolg zijn geweest van gassen of dampen die door een
scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of van
een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting zijn gebracht.
12 Opruimingskosten:
De niet reeds in de schadevaststelling begrepen kosten van afbraak,
wegruimen, afvoeren, vernietigen en storten van verzekerde zaken, voor zover
afbraak, wegruimen, afvoeren, vernietigen en storten het noodzakelijke gevolg
is van een gedekte schadegebeurtenis.
13. Overstroming:
Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, dammen, sluizen of andere
waterkeringen.
14. Storm:
Een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7).
15. Huurdersbelang:
De voor rekening van u als huurder aangebrachte en/of overgenomen
veranderingen en verbeteringen van het door u gehuurde woonhuis, zoals
metsel-, schilder-, behang- en witwerk, waterleiding, centrale verwarming-,
sanitaire-, keuken- en beveiligingsinstallaties, terreinafscheidingen - mits niet
bestaande uit planten, bomen, struiken en rietmatten - en alle andere
nagelvast met het woonhuis verbonden voorzieningen.
16. Premier risque:
In geval van een schadegebeurtenis wordt maximaal het op het polisblad
vermelde verzekerd bedrag vergoed, ongeacht de werkelijke waarde van de
verzekerde zaken (of belangen) of belangen onmiddellijk voor de gebeurtenis.
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Artikel 2. Verzekerde bedragen en verzekerde onderdelen
Inboedel tot de op de polis vermeld verzekerd bedrag op basis van premier risque.
Voor onderstaande zaken gelden maximale vergoedingen als onderdeel van het
verzekerd bedrag op het polisblad per schadegebeurtenis.
In het woonhuis:
Fietsen per schadegebeurtenis tot maximaal:
Brom- en snorfietsen per schadegebeurtenis tot maximaal:
Losse onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens
en vaartuigen per schadegebeurtenis tot maximaal:
Surfplanken met toebehoren tot een maximum per schadegebeurtenis tot maximaal:
Gereedschappen, materiaal en kleding voor de uitoefening van een beroep in
loondienst per gebeurtenis tot maximaal:
Antiquiteiten per schadegebeurtenis tot maximaal:
Verzamelingen per schadegebeurtenis tot maximaal:
Audio- en audiovisuele apparatuur inclusief de randapparatuur per gebeurtenis
tot maximaal;
Beeld- , geluid- en datadragers per schadegebeurtenis tot maximaal:
Buiten het woonhuis:
Antennes en zonwering per schadegebeurtenis tot maximaal:
In en buiten het woonhuis:
Lijfsieraden per schadegebeurtenis tot maximaal:
Geld of geldswaardig papier per schadegebeurtenis tot maximaal:
Deze maximale vergoeding geldt ook voor:
1. chipknips en chippers;
2. geld en geldswaardig papier van derden die in uw bezit zijn en niet door de
betrokken derden zijn verzekerd;
3. een vergoeding voor het eigen risico bij diefstal van cheques. In geval van
geldopname met gebruik van de pincode na diefstal van een betaalpasje, vindt geen
schadevergoeding plaats.
Computerapparatuur inclusief de randapparatuur
per schadegebeurtenis tot maximaal:
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Artikel 3. Wat is verzekerd bij een schadegebeurtenis
In het woonhuis:
1.
De verzekering dekt de schade aan de inboedel die veroorzaakt is door:
a.
brand en brandblussing;
b.
schroeien, zengen of smelten, als gevolg van aanraking of hitte-uitstraling met
een brandend, gloeiend of heet voorwerp;
c.
blikseminslag, inclusief schade door overspanning op het net als gevolg van
blikseminslag (inductie);
d.
ontploffing;
e.
storm;
f.
luchtvaartuigen;
mits sprake is van een botsing met:
- een lucht- of ruimtevaartuig dat vertrekt, vliegt, landt of neerstort en daarbij iets
treft;
- een voorwerp dat verbonden is aan, losgemaakt van, geworpen of gevallen is
uit een lucht- of ruimtevaartuig;
g.
1.
neerslag;
door het plotseling en onvoorzien binnendringen van neerslag (regen, sneeuw,
smeltwater en hagel) in het woonhuis anders dan door openstaande ramen,
deuren en luiken;
2.
binnengekomen door openstaande ramen, deuren en luiken;
h.
water/stoom, dat:
1.
gestroomd is uit gesprongen leidingen van een waterleidinginstallatie en/of een
centrale verwarmingsinstallatie, als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een
ander plotseling optredend defect. Inclusief de kosten van de opsporing hiervan
en het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk. Schade door water
gestroomd uit vul- en tuinslangen, al dan niet aangesloten op een installatie
wordt niet vergoed;
2.
gestroomd of overgelopen is uit toestellen die op bovengenoemde leidingen zijn
aangesloten, als gevolg van de onder h.1 genoemde oorzaken. De kosten van
herstel van deze toestellen zijn alleen meeverzekerd als de schadegebeurtenis
is ontstaan door vorst;
3.
gestroomd is uit de afvoerslang van de (af)wasmachine, doordat deze
afvoerslang plotseling uit de daarvoor bestemde afvoerpijp is geschoten;
4.
is binnengedrongen als gevolg van verstopping van rioolputten of buizen of
daarop aangesloten sanitaire en andere toestellen;
5.
dat is binnengedrongen via afvoerbuizen;
6.
onvoorzien uit een aquarium is gestroomd, doordat zich daarin een breuk of
ander defect heeft voorgedaan;
7.
onvoorzien uit een waterbed is gestroomd, doordat zich daarin een breuk of
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i.
j.
k.
1.
2.
l.
m.
n.
1.
2.

3.
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p.
q.
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t.
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ander defect heeft voorgedaan. Deze dekking geldt alleen als het waterbed niet
ouder is dan 10 jaar;
olie, die onvoorzien gestroomd of gelekt is uit vast opgestelde verwarmingsof kookinstallatie of de bijbehorende leidingen en tanks;
rook en roet, die plotseling zijn uitgestoten door een op een afvoerkanaal
aangesloten vast opgestelde verwarmings- of kookinstallatie;
vandalisme;
U dient sporen van braak aan te tonen;
Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van:
het omvallen van bomen, kranen en heistellingen;
relletjes of opstootjes;
Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van:
diefstal ten gevolge van inbraak;
U dient sporen van braak aan te tonen;
Diefstal van inboedel uit (kelder)boxen en uit ruimten die voor derden
toegankelijk zijn, na het aantonen van sporen van binnen braak, is verzekerd tot
maximaal per schadegebeurtenis:
Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van:
aanrijding en aanvaring; schade aan de inboedel door het afvallen of uitvloeien
van de lading;
breuk van ruiten; (niet aan de schade aan de ruiten zelf). Hieronder valt de
schade toegebracht aan de inboedel;
breuk van spiegels die tot de inboedel behoren, met inbegrip van de schade aan
het glas zelf;
gewelddadige beroving en afpersing; waarbij sprake dient te zijn van geweld
gericht tegen verzekerde;
een defect van diepvriezers en koelkasten of stroomuitval als gevolg van
een technisch defect van langer dan 6 uur, waardoor er schade (bederf) is
toegebracht aan de levensmiddelen die zich hierin bevinden;
Maximaal verzekerd bedrag per schadegebeurtenis:
een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis anders dan bij a t/m s genoemde
oorzaken, die van buitenaf op de inboedel inwerkt of een gevolg is van een
eigen gebrek van de inboedel met uitzondering van het eigen gebrek zelf.
Buiten het woonhuis:
inboedel die zich bevindt op balkons, galerijen, in de tuin of op het erf,
onder afdaken (alle behorende tot het woonhuis) en aan de buitenkant van
het woonhuis,is verzekerd tegen alle schadegebeurtenissen als gevolg van in
artikel 3.1. genoemd, met uitzondering van storm, neerslag, diefstal of een
poging daartoe en vandalisme. Echter tuinmeubelen, tuingereedschap,
vlaggenmasten en -stokken en wasgoed die zich bevinden in de tuin of op het
balkon van het woonhuis, zijn verzekerd tegen alle schadegebeurtenissen als
gevolg van in artikel 3.1. genoemd, met uitzondering van storm en neerslag;
Schade aan antennes en zonweringen veroorzaakt door alle
schadegebeurtenissen genoemd in artikel 3.1.;
Bij tijdelijk verblijf van de inboedel elders in Nederland, geldt voor een
periode van maximaal 3 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag dat de
inboedel elders in Nederland verblijft, het volgende:
in bewoonde woonhuizen is de inboedel verzekerd tegen alle
schadegebeurtenissen als gevolg van onder artikel 3.1 genoemd, uitgezonderd
de inboedel van het door onbevoegden, bijvoorbeeld krakers,
in overige gebouwen is de inboedel ook verzekerd tegen alle
schadegebeurtenissen als gevolg van onder artikel 3.1 genoemd, mits diefstal of
een poging daartoe en vandalisme vooraf zijn gegaan door braak aan de
buitenzijde van het gebouw;
op andere plaatsen zoals in de open lucht, in tenten, strandhuisjes, voer- en
vaartuigen en caravans is de inboedel verzekerd tegen alle
schadegebeurtenissen als gevolg van brand, brandblussing, schroeien, zengen,
smelten, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen, gewelddadige beroving en
afpersing. Echter:
a. tijdens verhuizing of gedurende het vervoer van of naar een herstel- of
bewaarplaats, is de inboedel bovendien verzekerd tegen
schadegebeurtenissen als gevolg van een ongeval dat het vervoermiddel is
overkomen, het uit de strop schieten en het onklaar raken van hijsgerei of
van een ander hulpmiddel dat wordt gebruikt bij het laden en lossen;
Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van:
b. de inboedel, met uitzondering van geld of geldswaardig papier in auto’s
is bovendien verzekerd tegen het risico van diefstal na braak in Nederland.
Deze dekking geldt ook als de diefstalschade is ontstaan tijdens een dagtrip
naar België, Luxemburg of Duitsland.
Maximaal verzekerd bedrag per schadegebeurtenis:
Er geldt een extra eigen risico per schadegebeurtenis van:
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c. bij tijdelijk verblijf van de inboedel buiten Nederland maar binnen
Europa, is de inboedel gedurende een periode van 3 maanden, te rekenen
vanaf de eerste dag dat de inboedel buiten Nederland verblijft, verzekerd
voor schade ten gevolge van brand, brandblussing, schroeien, zengen,
smelten, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen.

Ja

Ja

Ja

Artikel 4. Extra verzekerd is
1.
Naast de schade als gevolg van een in artikel 3 genoemde schadegebeurtenissen
vergoeden wij boven het verzekerd bedrag:
a. de bereddingskosten;
De maximale vergoeding is:
b. de opruimingskosten;
De maximale vergoeding is:
2.
Wij vergoeden bovendien als gevolg van een in artikel 3 genoemde gebeurtenissen de
hieronder vermelde kosten;
a. de extra noodzakelijk gemaakte kosten van verblijf in een hotel of pension, indien de
inboedel geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is geworden en u met uw gezin voorlopig
elders moet intrekken;
De maximale vergoeding bedraagt:
b. de kosten van vervoer en opslag van de inboedel, die zijn gemaakt in verband met
geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden van het woonhuis;
De maximale vergoeding bedraagt:
c. de kosten voor het vervangen van de sleutels en de sloten van de woning, noodzakelijk als gevolg van diefstal van de sleutels. Deze vergoeding is beperkt tot 50% van
de kosten tot maximaal € 250,-.
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Artikel 5. Beperkt verzekerd is
1.
Aanbouw en verbouw
Gedurende de periode dat het woonhuis in aan- of verbouw is en niet permanent
bewoond wordt, is de inboedel uitsluitend verzekerd tegen de gevolgen van brand,
ontploffing, blikseminslag, storm en luchtvaartuigen.
2.
Langer dan drie maanden niet bewoond
Als het woonhuis langer dan drie maanden niet bewoond is, te rekenen vanaf de
eerste dag dat het woonhuis leegstaat of onbewoond is, is de inboedel uitsluitend
verzekerd tegen de gevolgen van brand, ontploffing, blikseminslag, storm en
luchtvaartuigen.
3.
Recreatiewoningen
De inboedel in recreatiewoningen of voor recreatie gebruikte stacaravans die langer
dan drie maanden niet bewoond zijn, is wel verzekerd tegen alle in artikel 3 genoemde
gebeurtenissen, met uitzondering van diefstal van audio-, audiovisuele apparatuur en
computer- en beelddragende apparatuur, lijfsieraden, geld of geldswaardig papier en
beeld-, geluid- en datadragers.
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Artikel 6. Bijzondere uitsluitingen
Uitgesloten is schade die veroorzaakt is door:
a. constructiefouten;
b. slecht onderhoud;
c. slijtage;
d. geleidelijk werkende (weers)invloeden;
e. vochtdoorlating van muren;
f.
dieren;
g. insecten, ongedierte, bacteriën, virussen, schimmel- en zwamgroei en plantvorming;
h. normaal huishoudelijk gebruik, zoals vlekken, barsten, krassen, schrammen of deuken
en gewone slijtage;
i.
ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden in het kader van reiniging, onderhoud en
reparatie van de inboedel;
j.
verlies of vermissing;
Tevens is uitgesloten:
k. schade aan elektrische apparaten en motoren door doorbranden (kortsluiting)
l.
schade aan zaken, die werden beschadigd tijdens en in verband met het gebruiken,
bewerken, hanteren, behandelen, dragen of reinigen daarvan.
m schade aan zonweringen indien deze (mede) het gevolg is van verwijtbaar
onvoldoende zorg van de verzekerde.
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Artikel 7. Indexering
Jaarlijks wordt op de vervaldatum de premie en het verzekerd bedrag aangepast
aan de algemene prijsontwikkelingen van inboedels. Dit vindt plaats overeenkomstig
het laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakte prijsindexcijfer voor inboedels.
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Artikel 8. Schaderegeling
1.
Schade aan de inboedel wordt vastgesteld op basis van de nieuwwaarde.
Voor de volgende inboedel echter zal de schade vastgesteld worden op basis
van de dagwaarde:
a. zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren;
b. zaken waarvan de dagwaarde voor de schadegebeurtenis minder bedraagt
dan 40% van de nieuwwaarde.
2.
Inboedel die niet ouder is dan 12 maanden wordt vergoed op basis van de
nieuwwaarde.
3.
Kunstvoorwerpen, antiquiteiten en verzamelingen zijn verzekerd op basis van de
marktprijs bij aankoop door u van voorwerpen zoals die waren onmiddellijk voor de
schade. Hieronder wordt verstaan: de prijs die uitdrukking geeft aan de prijs op de
inkoopmarkt, vermeerderd met de gemaakte kosten. Als de waarde voor de
schadegebeurtenis overeenkomstig artikel 7:960 BW door deskundigen is getaxeerd
zal de schade vastgesteld worden op de, in bedoelde voortaxatie, vastgestelde
waarde.
4.
Voor zover de inboedel hersteld kan worden, staat het ons vrij de herstelkosten te
vergoeden, eventueel vermeerderd met een bedrag voor waardevermindering die door
de schadegebeurtenis werd veroorzaakt en door de reparatie niet werd opgeheven.
5.
De schade aan de inboedel wordt vastgesteld conform artikel 9 van de Algemene
voorwaarden.
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Artikel 9. Eigen risico
Per schadegebeurtenis wordt een eigen risico in mindering gebracht op de
schade-uitkering. Voor een aantal verzekerde onderdelen geldt een afwijkend hoger
eigen risico per schadegebeurtenis. Het algemene eigen risico bedraagt:

Brons

Zilver

Goud

€ 200,-

€ 100,-

€ 0,-

Artikel 10. Andere verzekeringen
Indien op het moment van de schadegebeurtenis de inboedel ook onder één of
meer andere polis(sen) tegen de gedekte schadegebeurtenis is verzekerd, dan
loopt deze verzekering in gemeenschap met die andere polis(sen) ongeacht de
ingangsdatum daarvan en zal uit hoofde van deze overeenkomst een evenredig
deel van het bedrag van de schade en de kosten worden vergoed.
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Artikel 11. Inboedel van derden
Inboedel die eigendom van derden is, en aanwezig is in het woonhuis, is
meeverzekerd tegen alle in artikel 3.1 genoemde schadegebeurtenissen tot
maximaal € 2.500,- per gebeurtenis.
Deze dekking geldt echter alleen voor zover deze inboedel niet elders
verzekerd is.
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Artikel 12. Huurdersbelang
Indien het woonhuis niet uw eigendom is, vergoeden wij ook het huurdersbelang tot maximaal € 2.500,- per schadegebeurtenis. Deze vergoeding
wordt alleen verstrekt, indien u als huurder van het woonhuis de schade
voor uw rekening moet nemen en deze niet door een andere verzekering
worden gedekt.
Tevens is onder huurdersbelang glasbreuk meeverzekerd voor glas dat
voor rekening van u als huurder is aangebracht, inclusief de gevolgen van
deze breuk.
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Artikel 13. Kostbaarheden
1.
Kostbaarheden
Onder kostbaarheden wordt verstaan al die zaken die volgens de aan ons verstrekte specificatie zijn verzekerd, tegen de op het
polisblad genoemde bedragen.
2.
Wat is verzekerd
De kostbaarheden zijn binnen en buiten het woonhuis verzekerd tegen schade als gevolg van diefstal, verlies, vermissing alsmede
tegen materiële beschadiging van de kostbaarheden ten gevolge van plotselinge en onvoorziene van buiten komende
gebeurtenissen.
3.
Extra verzekerd
Naast de schade als gevolg van in artikel 13.2 genoemde schadegebeurtenissen vergoeden wij boven de verzekerde som de
kosten zoals genoemd in artikel 4 van de Bijzondere voorwaarden bij de Inboedelverzekering.
4.
Beperkt verzekerd
Als het woonhuis langer dan drie maanden niet bewoond wordt, zijn de kostbaarheden uitsluitend verzekerd tegen de gevolgen van
brand, ontploffing, blikseminslag, storm en luchtvaartuigen. Diefstal van kostbaarheden uit auto’s is uitsluitend verzekerd indien de
kostbaarheden niet zichtbaar waren opgeborgen in een goed afgesloten auto.
5.
Bijzondere uitsluitingen
Uitgesloten is schade die veroorzaakt is door:
a. slecht onderhoud;
b. geleidelijk werkende (weers)invloeden;
c. vochtdoorlating van muren;
d. dieren;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m

n.
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insecten, ongedierte, bacteriën virussen, schimmel- en zwamgroei en plantvorming;
normaal huishoudelijk gebruik, zoals vlekken, barsten, krassen, schrammen, of deuken en gewone slijtage;
ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden in het kader van reiniging, onderhoud en reparatie van de inboedel;
doorbranden van elektrische apparaten en motoren (kortsluiting);
eigen gebrek en eigen bederf van de verzekerde zaak, behalve als dit brand of ontploffing tot gevolg heeft;
Tevens is uitgesloten schade :
als gevolg van mechanische gebreken en het opwinden van veren;
terwijl de kostbaarheden voor beroeps- of semiberoepsdoeleinden werden gebruikt;
aan de muziekinstrumenten tijdens het vervoer, indien het instrument niet deugdelijk was verpakt;
aan haren en snaren, trommelvellen, lampen en snoeren, behalve als gevolg van brand, diefstal, verlies of vermissing van het
gehele verzekerde zaak, of schade die is ontstaan door een ongeval dat het vervoermiddel is overkomen tijdens het vervoer van de
verzekerde zaak;
aan kostbaarheden in een sta-caravan, recreatie- of gelijksoortige woning die niet permanent bewoond is.
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Artikel 3.

Bijzondere voorwaarden
Aansprakelijkheidverzekering
Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis, naast de
algemene voorwaarden van ’tHuis- en Reispakket .
Verzekerde bedragen
Brons Maximaal
verzekerd
schadegebeurtenis
Zilver Maximaal
verzekerd
schadegebeurtenis
Goud
Maximaal
verzekerd
schadegebeurtenis

bedrag

per

€ 500.000,-

bedrag

per

€ 1.000.000,-

bedrag

per

€ 2.500.000,-

Artikel 1.
Begripsomschrijvingen
De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder
aangegeven.
1. Verzekerd als gezin
Indien u als gezin verzekerd bent, zijn de verzekerden:
a. u;
b. uw echtgeno(o)t(e) of partner waarmee u duurzaam samenwoont;
c. de met u in gezinsverband samenwonende personen;
d. de ongehuwde kinderen van u en/of van uw echtgeno(o)t(e) en/of partner die bij u
inwonen, waaronder pleeg- en stiefkinderen;
e. de onder d genoemde kinderen, die voor studie dan wel stage uitwonend zijn;
f. de bij u inwonende grootouders, ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten van
u of uw echtgeno(o)t(e) of partner;
g. uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere
verzekering;
h. uw huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met
werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde.
2. Verzekerd als alleenwonende
Indien u verzekerd bent als alleenwonende, zijn de verzekerden:
a. u;
b. uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere
verzekering;
c. uw huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met
werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde.
3. Schade
Onder schade wordt verstaan:
a. schade aan personen
schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de
dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade;
b. schade aan zaken
schade door beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken van
anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
Onder een schade wordt nadrukkelijk niet verstaan: zuivere vermogensschade.
4. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van u of een verzekerde naar burgerlijk recht, niet uit contract
of overeenkomst.
Artikel 2.

Hoedanigheid

1. Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde als particulier.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid die verband houdt met:
a. het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep;
b. het verrichten van betaalde handenarbeid;
2. De beperkingen die genoemd staan in artikel 2.1 gelden niet voor:
a. uw huispersoneel;
b. de onder artikel 1.1.d en e. genoemde kinderen, indien zij tijdens vakantie, vrije
tijd of stagewerkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten al dan
niet tegen betaling. Aanspraken van de werkgever of diens rechtverkrijgenden of
nagelaten betrekkingen zijn niet gedekt.
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Wat is verzekerd

1. Aansprakelijkheid/schade
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden in de hiervoor
genoemde hoedanigheid voor schade veroorzaakt of ontstaan tijdens de
verzekeringsduur en zich openbaart tot 1 jaar na de schadegebeurtenis.
Voor alle verzekerden tezamen wordt per schadegebeurtenis niet meer
uitgekeerd dan het verzekerd bedrag.
2. (Huis)dieren
De aansprakelijkheid van een verzekerde voor een schade veroorzaakt
door (huis)dieren is meeverzekerd, mits deze niet worden gehouden voor
de uitoefening van een bedrijf of beroep. Verzekerd is ook de
aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade toegebracht door een
(huis)dier waarvan verzekerde eigenaar is, aan anderen dan verzekerde
tijdens de periode dat die ander, niet zijnde een beroeps- of bedrijfsmatige
oppas, met het toezicht op het (huis)dier is belast.
3. Onderlinge aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is
uitsluitend meeverzekerd voor de door de betrokken verzekerden geleden
schade aan personen. De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens
huispersoneel voor schade ten gevolge van bedrijfsongevallen is ook ten
aanzien van schade aan zaken meeverzekerd.
4. Proceskosten en wettelijke rente
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed:
a. de kosten van gerechtelijke procedures die zijn gevoerd met
goedvinden of op verlangen van ons;
b. de kosten van rechtsbijstand die in onze opdracht is verleend;
c. de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de
hoofdsom.
5. Zekerheidstelling
Indien een overheid wegens een schadegebeurtenis het stellen van
geldelijke zekerheid verlangt ter waarborging van de rechten van
benadeelden, zullen wij deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 10%
van het verzekerd bedrag. De verzekerde is verplicht ons te machtigen
over de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven. Bovendien
zal hij alle medewerking moeten verlenen om terugbetaling te verkrijgen.
6. Verzekeringsgebied
De verzekering heeft een wereldwijde dekking.
7. Onroerende zaken
Met betrekking tot onroerende zaken is verzekerd de aansprakelijkheid
van een verzekerde:
a. als bezitter van:
1. het door hem bewoonde woonhuis met de daarbij behorende
bebouwingen, ook indien een deel daarvan wordt verhuurd;
2. een in Europa gelegen tweede woonhuis, recreatiewoning,
stacaravan of huisje op een volkstuincomplex mits deze niet dienen
tot verhuur aan derden noch daadwerkelijk aan een derde wordt
verhuurd op het moment dat de schadegebeurtenis zich voordoet.
Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade door
onroerende zaken, waaronder de aansprakelijkheid voor schade
door onroerende zaken in aanbouw of exploitatie, zijn niet gedekt.
b. voor schadegebeurtenissen veroorzaakt door brand, uitsluitend aan de
door hem voor vakantiedoeleinden gehuurde, in het buitenland gelegen
woonhuis en de daartoe behorende inboedel.
c. voor schadegebeurtenissen veroorzaakt door brand, uitsluitend aan het
door verzekerde permanent bewoonde en gehuurde huis binnen
Nederland, indien dit woonhuis niet of niet voldoende tegen
brandschade is verzekerd en de vorderende partij een rechtstreeks bij
de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke persoon of diens
nagelaten betrekking is.
8. Vriendendienst
Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van een verzekerde, zullen wij
ons niet beroepen op de omstandigheid dat de schade is toegebracht
terwijl er sprake is van het verlenen van een vriendendienst door
verzekerde.
Voor het toekennen van de schadevergoeding geldt:
a. alle aanspraken op vergoeding, die benadeelde uit andere hoofde
heeft, worden eerst in mindering gebracht;
b. er wordt geen schade vergoed wanneer de vorderende partij een ander
is dan de rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde;
c. er wordt per gebeurtenis nooit meer uitgekeerd dan € 12.500,- voor alle
benadeelden tezamen.
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9. Logeer- en oppassituaties
Schade toegebracht door een verzekerde in het kader van logeren en/of oppassen
bij familie, vrienden of kennissen met dien verstande dat de schade is geleden door
degene(n) bij wie wordt gelogeerd en/of opgepast. Er wordt per gebeurtenis niet
meer uitgekeerd dan € 12.500,-.
10. Sport- en spelsituaties
Schade toegebracht door een verzekerde tijdens en in direct verband met de sporten spelbeoefening aan iemand anders dan een (mede)sporter/ speler.

4.

Artikel 4. Wat is niet verzekerd
1. Opzet, seksuele gedragingen en groepsaansprakelijkheid
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor gedragingen jegens personen:
a. van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of
nalaten;
b. van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of
voortvloeiende uit opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk
handelen of nalaten van een of meer tot de groep behorende personen, ook in
geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. Aan het
opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de
verzekerde of, in geval deze tot een groep behoort, een of meer tot de groep
behorende personen onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert/
verkeerde. Daarnaast is van de verzekering uitgesloten de aansprakelijkheid;
c. van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn
seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook;
d. van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of
voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan
ook van een of meer tot de groep behorende personen, ook ingeval niet de
verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.
2. Opzicht
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade:
a. aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde
van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of pandovereenkomst of vruchtgebruik
(waaronder het recht van gebruik en bewoning);
b. aan zaken, die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft;
c. aan motorrijtuigen, (sta-)caravans, vouwwagens, luchtvaartuigen en motor- en
zeilvaartuigen (waaronder surfplanken), die een verzekerde of iemand namens
hem onder zich heeft;
d. die bestaat uit en/of het gevolg is van verlies, diefstal of vermissing van geld,
geldswaardige papieren, bank-, giro- en betaalpassen of creditcards, die een
verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft.
Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde
onder zich heeft anders dan in de gevallen bedoeld onder a, b, c en d zijn verzekerd
tot een bedrag van € 15.000,- per schadegebeurtenis.
De dekking van de aansprakelijkheid voor brandschade aan de gehuurde
vakantiewoning, voor schade door een antenne, vlaggenstok of zonnescherm aan
het gehuurde pand (zie artikel 3.7.b) en voor schade als passagier (zie artikel 4.3,
4.4 en 4.5) blijft onverminderd van kracht.
3. Motorrijtuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een
motorrijtuig dat een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.
De verzekering is echter wel van kracht voor de aansprakelijkheid van:
a. de verzekerde als passagier van een motorrijtuig. Het bepaalde in artikel 3.3 en
4.2 blijft echter onverkort van toepassing;
b. u, uw echtgeno(o)t(e) of partner en de met u in gezinsverband samenwonende
personen voor schade veroorzaakt door huispersoneel met of door een
motorrijtuig waarvan uitsluitend het huispersoneel zelf de houder of bezitter is;
c. de verzekerde voor schade veroorzaakt met of door motorisch voortbewogen
maaimachines, kinderspeelgoed op afstand bediende modelauto’s en dergelijke
gebruiksvoorwerpen, mits zij niet sneller kunnen dan 10 kilometer per uur,
alsmede voor schade veroorzaakt door fietsen met elektrische trapondersteuning;
d. de verzekerde voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig, mits
de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Onder joyriding wordt verstaan elk zonder
toestemming gebruik maken van een motorrijtuig, zonder de bedoeling te hebben
zich dit motorrijtuig toe te eigenen.
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5.

6.

7.

8.

Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid:
1. in geval van diefstal of verduistering;
2. voor schade aan het motorrijtuig zelf.
In geval van joy-riding zonder geweldpleging geldt deze dekking niet als
voor het motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.
Vaartuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door
een vaartuig.
De verzekering is echter wel van kracht voor de aansprakelijkheid voor:
a. schade veroorzaakt door of met roeiboten, kano’s, surfplanken en op
afstand bediende modelboten;
b. schade aan personen, veroorzaakt met of door zeilboten, waarvan:
- het zeiloppervlakte maximaal 16 m2 bedraagt;
- de eventuele (buitenboord)motor een vermogen heeft van maximaal
3 kW (ongeveer 4 pk);
c. schade veroorzaakt als passagier van een vaartuig. Het bepaalde in de
artikelen 3.3 en 4.2 blijft echter onverkort van toepassing.
Luchtvaartuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door
een luchtvaartuig, zoals bijvoorbeeld een (model)vliegtuig, een zeilvliegtuig, een doelvliegtuig, een valschermzweeftoestel, een kabelvlieger,
een luchtschip, een (model)raket en een ballon met een diameter van
meer dan 1 meter in geheel gevulde toestand.
De verzekering is echter wel van kracht voor de aansprakelijkheid voor:
a. schade veroorzaakt door of met modelvliegtuigen, waarvan het gewicht
ten hoogste 20 kg bedraagt;
b. schade veroorzaakt als passagier van een luchtvaartuig. Het bepaalde
in artikel 3.3 en 4.2 blijft echter onverkort van toepassing.
Woonplaats niet langer in Nederland
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde die zijn
woonplaats niet langer in Nederland heeft, met dien verstande dat dan de
verzekering voor hem eindigt 30 dagen na het vertrek uit Nederland.
Wapens
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband
met het bezit en/of gebruik van wapens.
Niet nakomen overeenkomst
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade door het niet, niet goed of
niet tijdig nakomen van een overeenkomst.

Artikel 5. Schadevaststelling en schaderegeling
Wij belasten ons met de regeling en vaststelling van de schade. Wij hebben
het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen
schikkingen te treffen dan wel tegen hen te procederen. Daarbij houden wij
ons aan het bepaalde in artikel 7:954 Burgerlijk Wetboek.
Bij de afwikkeling van claims houden wij rekening met uw belangen. U geeft
ons middels deze verzekeringsovereenkomst een onherroepelijke volmacht
om in uw naam voormelde handelingen te verrichten.
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Bijzondere voorwaarden bij de
Ongevallenverzekering
Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis, naast de
algemene voorwaarden van ‘tHuis- en Reispakket.
Verzekerde bedragen

Overlijden

Brons

€ 5.000,-

Blijvende
invaliditeit
€ 25.000,-

€ 10.000,-

€ 125.000,-

€ 20.000,-

€ 200.000,-

Zilver
Goud

Maximaal verzekerd bedrag
per verzekerde
Maximaal verzekerd bedrag
per verzekerde
Maximaal verzekerd bedrag
per verzekerde

Artikel 1.
Begripsomschrijving
De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder
aangegeven.
1. Verzekerden
Afhankelijk van de gekozen dekking (alleenstaande of gezin), worden als
verzekerden beschouwd:
a. u, voor zover u bij aanvang van de verzekering de 65-jarige leeftijd nog niet heeft
bereikt;
b. uw echtgeno(o)t(e) of partner waarmee u duurzaam samenwoont, voor zover bij
aanvang van de verzekering de 65-jarige leeftijd nog niet is bereikt;
c. de kinderen van u of van uw echtgeno(o)t(e) of partner die bij u inwonen,
waaronder pleeg- en stiefkinderen;
d. de onder c. genoemde kinderen, die voor studie dan wel stage uitwonend zijn.
2. Ongeval
Een plotseling, onafhankelijk van de wil van de verzekerde, van buiten rechtstreeks
op het lichaam inwerkend fysiek geweld, dat blijvende invaliditeit of overlijden tot
gevolg heeft.
3. Blijvende invaliditeit
Een in aard en plaats volgens geneeskundige normen objectiveerbaar vast te stellen
blijvend lichamelijk functieverlies volgens de toepasselijke tabellen van de AMA,
NOV en/of NVvN, voor zover dit functieverlies het directe en uitsluitende gevolg is
van het onder artikel 1.2 en artikel 3.2 bedoelde ongeval.
4. Begunstigden
De verzekerde is de begunstigde voor alle uitkeringen. Bij overlijden van de
verzekerde, zal de uitkering aan de nalatenschap van de verzekerde worden
gedaan.
Artikel 2.

Verzekeringsgebied

De verzekering heeft een wereldwijde dekking.
Artikel 3.

Wat is verzekerd

1. Verzekerde bedragen
Per ongeval keren wij in geval van overlijden of bij blijvende invaliditeit maximaal
100% van de daarvoor geldende verzekerd bedrag per verzekerde uit.
2. Ongeval
Met een ongeval wordt gelijkgesteld:
a. acute vergiftiging, tenzij deze is veroorzaakt door ziekteverwekkers of door het
gebruik van geneesmiddelen, genotmiddelen, bedwelmende, verdovende of
opwekkende middelen;
b. besmetting door ziekteverwekkers, mits deze besmetting uitsluitend het
rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in een andere stof,
of het zich daarin gegeven ter redding van mens of dier;
c. het ongewild van buitenaf binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen, met
uitzondering van ziekteverwekkers, in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen,
de ogen of de gehoororganen, waardoor in een ogenblik letsel wordt toegebracht;
d. wondinfectie, bloedvergiftiging of tetanus die is veroorzaakt door een ongeval;
e. verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, bevriezing, verbranding
(mits niet ten gevolge van de inwerking van stralen), veretsing en elektrische
ontlading;
f. uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van een
natuurramp;
g. verstuiking, ontwrichting en verscheuring van spier- en bandweefsel, als gevolg
waarvan plotseling letsel is ontstaan;
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h. complicaties en verergeringen van het ongevalletsel als rechtstreeks
gevolg van geboden eerste hulpverlening of medisch noodzakelijke
behandeling indien deze is uitgevoerd door een medisch bevoegd
deskundige;
i. rechtmatige niet door u zelf uitgelokte zelfverdediging of bij handelingen
tot redding van mens of dier;
j. moord, doodslag, mishandeling, of pogingen daartoe, gijzelingen en
terreuracties door niet-militairen, ongeacht met welke middelen deze
ten opzichte van de verzekerde zijn gepleegd;
k. het als amateur beoefenen van sport, waaronder ook wordt begrepen
het voorbereiden van en het deelnemen aan wedstrijden. Uitzondering
hierop vormen de sporten die genoemd zijn in artikel 4.1.l, 4.1.m en
4.1.n
Artikel 4.

Wat is niet verzekerd

1. Geen uitkering vindt plaats indien het ongeval dat de verzekerde is
overkomen het gevolg is van of mede is veroorzaakt door:
a. een ziekelijke toestand waarin de verzekerde verkeerde of van een
geestelijke of lichamelijke afwijking;
b. een ziekelijke toestand die is veroorzaakt door besmetting met
ziekteverwekkers, met uitzondering van hetgeen dat genoemd is in
artikel 3.2.c;
c. het (mede)plegen van een misdrijf door de verzekerde;
d. grove roekeloosheid, tenzij het een ongeval betrof bij zijn poging tot
redding van een mens of dier;
e. gebruik van alcohol of gebruik van geneesmiddelen of van
bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen anders dan op
medisch voorschrift;
f. zelfdoding of een poging daartoe;
g. een vechtpartij waaraan de verzekerde deelnam, tenzij hij kan
aantonen dat dit ongeval het gevolg is
van rechtmatige
zelfverdediging. Deze uitsluiting geldt niet voor kinderen jonger dan 14
jaar;
h. het besturen van een motor of bromfiets;
i. het verblijf in een luchtvaartuig;
Wij keren wel uit als de verzekerde tijdens het ongeval als passagier
verbleef in een vliegtuig, ingericht voor passagiersvervoer en bestuurd
door een beroepspiloot. Tevens dient dit vliegtuig ten tijde van het
ongeval gebruikt te zijn:
- door een particuliere onderneming of staatsinstelling die bevoegd is
tot exploitatie van een luchtvaartbedrijf;
- door een onderneming ten behoeve van haar eigen bedrijf binnen
Europa en Noord-Amerika;
j. het deelnemen aan jachtactiviteiten;
k. het verblijf van de verzekerde in militaire dienst en het ongeval hiermee
rechtstreeks en uitsluitend verband houdt. Indien de verzekerde of de
belanghebbende echter aannemelijk maakt dat het ongeval niet
veroorzaakt is door vuurwapens of explosieven of tijdens militaire
oefeningen, zullen wij geen beroep doen op deze uitsluiting;
l. sportbeoefening waarvoor betaling wordt ontvangen;
m. de beoefening van de volgende sporten: boksen, worstelen, ijshockey,
rugby, bergsport, bobsleeën, parasailing, hanggliding, parachutespringen, ijszeilen, skispringen, skivliegen, figuurspringen en andere
sporten met een soortgelijk verhoogd ongevallenrisico;
n. voorbereidingen van en deelneming aan snelheidswedstrijden of
recordritten bijvoorbeeld met motorrijtuigen, skelters, te paard, per
rijwiel of per motorboot;
o. het beroepsmatig werken als onder andere: boomrooier, circusartiest,
dakdekker, duiker, glazenwasser, houtbewerker, slachter, visser, en
alle andere werkzaamheden met een soortgelijk verhoogd
ongevallenrisico;
p. niet als een ongeval of ongevalgevolg zullen worden beschouwd:
ingewandsbreuk (hernia) en uitstulping van een tussenwervelschijf
(hernia nuclei pulposi).
2. Heelkundige kosten
De kosten van heelkundige behandeling worden niet vergoed.
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Artikel 5.

Uitkering bij overlijden

1. Recht op uitkering
In geval van overlijden bestaat er recht op uitkering, mits dit overlijden een direct en
uitsluitend gevolg is van het onder artikel 1.2 bedoelde ongeval en het overlijden
heeft plaatsgevonden binnen 2 jaar na het ongeval.
2. Omvang van de uitkering
Het volle verzekerde bedrag voor overlijden wordt uitgekeerd. Indien dit van
toepassing is, wordt een reeds gedane uitkering voor blijvende invaliditeit hierop in
mindering gebracht. Terugvordering van een reeds gedane uitkering zal niet
plaatsvinden.
Artikel 6.

Artikel 7.

Psychisch letsel en cosmetische afwijkingen

1. Psychisch letsel
a. Er vindt geen uitkering plaats in geval van verlies van de geestelijke,
kennende of cognitieve vermogens. Deze uitsluiting geldt niet als dit
verlies is veroorzaakt door, volgens algemeen aanvaarde
neurologische opvattingen, aantoonbare organische beschadiging van
het centrale zenuwstelsel.
b. Ook vindt er geen uitkering plaats als gevolg van psychische
stoornissen.
2. Cosmetische afwijkingen
Er vindt geen uitkering plaats voor cosmetische afwijkingen.

Uitkering bij blijvende invaliditeit
Artikel 8.

1. Recht op uitkering
In geval van blijvende invaliditeit, bestaat er recht op uitkering, indien en voor zover
deze blijvende invaliditeit direct en uitsluitend het gevolg is van het onder artikel 1.2
bedoelde ongeval en is ontstaan binnen 2 jaar na het ongeval.
2. Omvang van de uitkering
In geval van blijvende invaliditeit worden aan de getroffen verzekerde de volgende
percentages van het verzekerd bedrag uitgekeerd, met dien verstande dat de
uitkering nooit meer dan 100% van het verzekerd bedrag zal bedragen:
- bij blijvende invaliditeit van de hierna genoemde lichaamsdelen:
- een arm tot in het schoudergewricht
75%
- een arm tot in het ellebooggewricht
65%
- een arm tussen elleboog- en schoudergewricht
65%
- een arm tussen pols en ellebooggewricht
60%
- een hand tot in het polsgewricht
60%
- een been tot in het heupgewricht
70%
- een been tot in het kniegewricht
60%
- een been tussen knie- en heupgewricht
60%
- een been tussen enkel- en kniegewricht
50%
- een voet tot in het enkelgewricht
50%
- bij blijvende invaliditeit van de hierna genoemde lichaamsdelen:
- een duim
25%
- een wijsvinger
15%
- een middelvinger
12%
- een ringvinger of pink
10%
Bij blijvende invaliditeit van meer dan één vinger van een hand wordt maximaal
60% van het verzekerd bedrag uitgekeerd.
- een grote teen
8%
- andere tenen dan de grote teen
4%
- het gezichtsvermogen van een oog
30%
- het gezichtsvermogen van beide ogen
100%
- het gehoor van een oor
20%
- het gehoor van beide oren
50%
- het reuk- en smaakvermogen
20%
- het verlies van het seksuele vermogen
25%
- bij de hierna genoemde letsels of combinatie van letsels:
- totaal verlies van de geestelijke vermogens
100%
- verlies van beide armen of handen
100%
- verlies van beide benen of voeten
100%
- verlies van een arm of hand, tezamen met een been of voet
100%
- Bij gedeeltelijke invaliditeit van de in dit artikel genoemde lichaamsdelen of
zintuiglijke vermogens, vastgesteld volgens algemeen aanvaarde medische
maatstaven, wordt een gedeelte van de genoemde uitkeringspercentages evenredig
aan de mate van de invaliditeit uitgekeerd. Gedeeltelijk verlies van de reuk, de
smaak of van beide wordt niet als invaliditeit beschouwd.
- In geval van blijvende invaliditeit van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens als
gevolg van een letsel of een combinatie van letsels die niet als zodanig in het
voorgaande zijn omschreven, is het uitkeringspercentage van het verzekerde bedrag
gelijk aan het percentage blijvende invaliditeit, dat is vastgesteld volgens de
Nederlandse richtlijnen dan wel, in het geval er geen Nederlandse richtlijnen
beschikbaar zijn, volgens in Nederland gebruikelijke richtlijnen. Daarbij blijven het
beroep, werkzaamheden en/of hobby’s van de verzekerde buiten beschouwing.
3. Reeds aanwezige invaliditeit
Voor gehele of gedeeltelijke invaliditeit die reeds voor het ongeval aanwezig was,
wordt alleen een uitkering verleend, indien en voor zover deze invaliditeit reeds voor
het ongeval bestaande blijvende invaliditeit te boven gaat.
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Vaststelling uitkering

1. Vaststelling invaliditeit
Het uitkeringspercentage zal door onze medisch adviseur worden
vastgesteld op basis van de als definitief medische eindtoestand van de
getroffene, voor zover mogelijk binnen 2 jaar na het ongeval. Indien na
twee jaar na het ongeval geen medische eindtoestand is ingetreden kan
een voorschot worden verstrekt. Dit voorschot wordt dan in mindering
worden gebracht op eventuele toekomstige vergoedingen.
2. Definitieve medische eindtoestand
Het is mogelijk dat na de beëindiging van de geneeskundige behandeling
nog geen definitieve medische eindtoestand is ingetreden. In dat geval
wordt de wettelijke rente over het uiteindelijk te betalen bedrag vergoed
vanaf de dag waarop de geneeskundige behandeling wordt beëindigd tot
de dag waarop de uitkering plaatsvindt. Blijkt er in onze opdracht
uitgevoerde medische onderzoek nog geen definitieve medische
eindtoestand is, dan zal uiterlijk binnen 5 jaar na de ongevaldatum in onze
opdracht een nieuwe medisch onderzoek plaatsvinden. De invaliditeit die
bij dat onderzoek wordt vastgesteld zal dan gelden als definitieve
medische eindtoestand, ook al vermeldt de medisch specialist dat er nog
geen definitieve medische eindtoestand is ingetreden.
3. Medische expertise
Om de omvang van de invaliditeit vast te stellen kunnen wij het
noodzakelijk achten om u te laten onderzoeken door een door ons nader
aan te wijzen medisch specialist. U dient zich door deze te laten
onderzoeken of zich voor onderzoek te laten opnemen in een door ons
nader aan te wijzen instelling of inrichting. De kosten hiervan komen voor
onze rekening.
Artikel 9.

Verplichtingen

1. Melding
a. U bent verplicht ons zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 dagen
in kennis te stellen van een ongeval dat tot uitkering uit hoofde van
deze verzekering kan leiden. Daarbij dient een nauwkeurige
omschrijving van het ongeval te worden overgelegd met zo mogelijk
vermelding van de oorzaken en de gevolgen;
b. Is de verzekerde door een ongeval overleden, dan dient dit aan ons te
zijn gemeld binnen 48 uur;
c. Indien de aangifte later plaatsvindt, behoudt de verzekerde recht op
uitkering mits hij kan aantonen dat:
1. de invaliditeit uitsluitend het gevolg is van een ongeval;
2. de gevolgen van een ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of
abnormale lichaams- of geestesgesteldheid vergroot zijn;
3. de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de
behandelend arts heeft opgevolgd;
4. de melding achterwege is gebleven ten gevolge van buitengewone
omstandigheden.
Ieder recht op uitkering vervalt indien de melding meer dan 5 jaar na
het ongeval plaatsvindt.
2. Overige
a. De verzekerde is verplicht zich na een ongeval zo spoedig mogelijk
onder geneeskundige behandeling te stellen en volledig aan zijn herstel
mee te werken;
b. De verzekerde is verplicht aan ons of aan een door ons aangewezen
arts alle gewenste inlichtingen volledig en naar waarheid te
verstrekken;
c. De begunstigde(n) is/zijn verplicht toestemming te verlenen tot en
medewerking te verlenen aan alle maatregelen die wij nodig achten
voor de vaststelling van de doodsoorzaak.
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Algemene Voorwaarden bij de
Rechtsbijstandverzekering
Deze algemene voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis naast
de algemene voorwaarden van ‘tHuis- en Reispakket van Bovemij. Daar waar de
algemene voorwaarden bij de rechtsbijstandverzekering afwijken van de algemene
voorwaarden van ‘tHuis- en Reispakket van Bovemij geldt wat in de algemene
voorwaarden bij de rechtsbijstandverzekering staat vermeld.
Verzekerde vormen Rechtsbijstandverzekering
Brons Rechtsbijstandverzekering voor Verkeersdeelnemers
Zilver Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren
Goud
Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren PLUS
Artikel 1.
Het begrip rechtsbijstand
1. Rechtsbijstand houdt in:
a. het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een
(dreigend) geschil, dat de verzekerde betreft;
b. het behartigen van uw juridische belangen in een geschil waarin u betrokken bent
geraakt, door:
1. het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke)
vorderingen;
2. het geldend maken van vorderingen, in of buiten rechte, of namens hem
indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften;
3. het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken;
c. het vergoeden of voorschieten van kosten van rechtsbijstand, die voortvloeien uit
de bovengenoemde activiteiten, zoals nader omschreven in artikel 4.
2. De toepasselijke bijzondere voorwaarden bepalen nader de omvang van de dekking;
3. Ingeval van twijfel over het bestaan van een geschil maakt u op ons verzoek het
geschil aannemelijk door middel van een rapport van een deskundige, die benoemd
is in overleg met ons;
4. Wij / ons / onze
Waar in deze algemene- en bijzondere voorwaarden bij de Rechtsbijstandverzekering wordt gesproken over “wij”, “ons”, “onze” wordt, in tegenstelling tot
hetgeen in de algemene voorwaarden bij Bovemij ‘t Huis- en Reispakket staat
vermeld, bedoeld: DAS rechtsbijstand te Amsterdam.
Artikel 2.

Het verzekerde risico en de gebeurtenis

1. Verzekerd is het risico dat u in een geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan
rechtsbijstand ten gevolge van een gebeurtenis, mits:
- de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand zich
voordoen gedurende de looptijd van de verzekering;
- de behoefte aan rechtsbijstand bij de aanvang van de verzekeringsdekking
redelijkerwijs niet voorzien kon worden.
2. Onder gebeurtenis wordt verstaan het moment waarop voor het eerst de
belangentegenstelling met de wederpartij tot uiting is gebracht en daardoor
redelijkerwijs kan worden beschouwd als de oorzaak van de behoefte aan
rechtsbijstand.
Artikel 3.

De verlening van rechtsbijstand

1. Rechtsbijstand wordt door ons verleend. Wij garanderen daarbij de inzet van alle in
loondienst aan ons verbonden deskundigen. Met u wordt overlegd over de wijze van
behandeling en u wordt geïnformeerd over de haalbaarheid van het gewenste
resultaat.
2. Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de
rechtsbijstandverlening gestaakt.
3 Wij zijn bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet
opweegt tegen de (verder) te maken kosten van rechtsbijstand. Wij stellen dan een
bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak.
4. Als de behandeling niet door de maatschappij zelf kan worden voltooid in verband
met het procesmonopolie, dragen wij deze over aan een advocaat of rechtens
bevoegde deskundige.
In aanmerking komen advocaten of rechtens bevoegde deskundigen die in
Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden, als de zaak hier dient of die bij het
buitenlandse gerecht staan ingeschreven als de zaak daar dient.
Onder rechtens bevoegde deskundige wordt verstaan een ter zake kundige die
krachtens toepasselijke regels van procesbevoegdheid in de (eventuele)
gerechtelijke of administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mag
verlenen.
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5. Alleen wij zijn bevoegd, na overleg met u, opdrachten te verstrekken aan
advocaten, rechtens bevoegde deskundigen en andere externe
deskundigen. De opdrachten worden steeds namens u gegeven. U
machtigt ons hiertoe onherroepelijk.
6. Ingeval van een opdracht aan een advocaat of rechtens bevoegde
deskundige, zoals vermeld in artikel 60 en 61 Wet Toezicht
Verzekeringswezen, volgen wij uw keuze. In andere gevallen of ingeval
van een opdracht aan een andere externe deskundige bepalen wij de
keuze.
7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de
behandeling door een externe deskundige.
Artikel 4.

De kosten van rechtsbijstand

1. Behoudens het bepaalde in lid 2 komen voor vergoeding in aanmerking:
a. de interne kosten: de kosten van de aan ons in loondienst verbonden
deskundigen;
b. de navolgende externe kosten:
1. de honoraria en verschotten, voor zover die in het algemeen als
gebruikelijk worden beschouwd, van de externe deskundigen, die
door ons worden ingeschakeld;
2. de kosten van getuigen voor zover door een rechter toegewezen;
3. de proceskosten die ten laste van u blijven of waartoe hij in een
onherroepelijk vonnis is veroordeeld;
4. de noodzakelijke, in overleg met ons te maken, reis- en
verblijfkosten als uw persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse
rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde
advocaat;
5. de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een
vonnis.
2. Niet voor vergoeding komen in aanmerking:
a. de in lid 1 sub b bedoelde externe kosten die een overeengekomen
kostenmaximum per aanspraak op rechtsbijstand te boven gaan,
alsmede de kosten die beneden de grens van het eigen risico blijven;
als uit één feit of feitencomplex meerdere aanspraken op rechtsbijstand
voortkomen dan geldt het kostenmaximum voor deze aanspraken
tezamen;
b. de externe kosten die op grond van een contractuele of wettelijke
bepaling (bijvoorbeeld artikel 591en 591a Wetboek van Strafvordering)
verhaald, verrekend (bijvoorbeeld bij de BTW-afdracht) of door anderen
vergoed kunnen worden (met uitzondering van aanspraken op grond
van de Wet op de Rechtsbijstand); wij schieten deze kosten voor.
Artikel 5.

Niet verzekerd is

Wij verlenen geen (verdere) rechtsbijstand in de gevallen die omschreven zijn
in de toepasselijke bijzondere voorwaarden. Voorts verlenen wij geen
rechtsbijstand:
a. als u handelt in strijd met de verzekeringsvoorwaarden en daardoor onze
belangen schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake als de zaak zó laat is
aangemeld dat wij alleen maar met meer inspanningen of meer kosten
rechtsbijstand zouden kunnen verlenen;
b. ls het rechtsprobleem een gevolg is van gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, natuurrampen en
atoomkernreacties;
c. als het rechtsprobleem verband houdt met het besturen van een
motorrijtuig terwijl de bestuurder niet bevoegd was het motorrijtuig te
besturen. Deze uitsluiting wordt niet ingeroepen als:
1. in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft op het onbevoegd
besturen van een motorrijtuig;
2. u die het verzoek om rechtsbijstand doet, niet wist of redelijkerwijs niet
kon weten dat de bestuurder onbevoegd bestuurde;
d. in een geschil over de onderhavige verzekeringsovereenkomst (wij
vergoeden echter alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand
als u in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt);
e. als de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere gevolg is van uw
handelen of nalaten of u het ontstaan van deze behoefte willens en wetens
heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te behalen.
In een strafzaak doen wij op het voorgaande een beroep als het strafbare
feit waarvan u wordt verdacht een (voorwaardelijk) opzetdelict is, dan wel
u het feit willens en wetens heeft gepleegd. Wij vergoeden achteraf alsnog
de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als bij het einde van de
zaak deze omstandigheden afwezig blijken te zijn;
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f. in geschillen over het instaan voor of overnemen van vorderingen van anderen door
cessie, schuld vernieuwing, subrogatie of borgtocht;
g. in fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen, waaronder ook begrepen worden geschillen
over heffingen en heffingsvrije hoeveelheden (bijvoorbeeld mest-/melkquota),
retributies, bijdragen, leges, invoerrechten en accijnzen.
Artikel 6.

Wachttijd

1. Wij verlenen geen rechtsbijstand als de aanspraak voortvloeit uit of verband houdt
met een gebeurtenis, die zich heeft voorgedaan binnen drie maanden na de
ingangsdatum van de verzekering. Ingeval van een arbeidsrechtelijk geschil is deze
termijn zes maanden en in een geschil over onteigening twaalf maanden.
2. Op het bepaalde in het vorige lid doen wij geen beroep:
a. als deze verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering en u daaraan
bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen;
b. als u het ontstaan van de gebeurtenis niet kon voorzien bij het sluiten van de
verzekering.
Op ons verzoek moet u dit aantonen.
Artikel 7.

Uw verplichtingen

1. Indien u een beroep op de verzekering doet, dient u dit zo spoedig mogelijk na het
ontstaan van de gebeurtenis bij ons aan te melden.
2. Als u het verzoek meer dan een jaar na het ontstaan van de gebeurtenis aanmeldt,
zijn wij niet meer verplicht rechtsbijstand te verlenen.
3. Indien u een beroep op de verzekering doet, verleent u alle medewerking die door
ons gevraagd wordt of de namens ons ingeschakelde externe deskundigen. Dit
houdt in ieder geval in dat u:
a. alle gegevens en stukken verstrekt die op uw verzoek betrekking hebben;
b. ons machtigt inzage te nemen in de stukken die een externe deskundige over uw
zaak ter beschikking heeft;
c. zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het
verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden;
d. alles nalaat wat onze belangen kan schaden.
4. U bent verplicht de door ons voorgeschoten kosten, voor zover u die ontvangt, aan
ons te restitueren. Daaronder worden mede verstaan de bij een onherroepelijk
vonnis toegewezen proceskosten.
Artikel 8.

4. Als de voor bindend advies gevraagde advocaat geheel of gedeeltelijk
onze visie deelt, dan wordt de zaak verder afgewikkeld zoals door ons
voorgesteld. Wilt u de zaak toch volgens uw visie voortzetten, dan sturen
wij u alle relevante stukken toe, en kunt u de zaaksbehandeling voor eigen
rekening en risico (laten) voortzetten. Bereikt u uiteindelijk het door u
beoogde resultaat, dan betalen wij achteraf alsnog, met inachtneming van
de in de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden vermelde
maximum bedragen, de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand aan
u. Indien het door u beoogde resultaat slechts gedeeltelijk wordt bereikt,
vergoeden wij deze kosten in verhouding tot het (in de procedure)
behaalde resultaat.
5. Het recht om een verschil van mening over de uitleg of toepassing van de
polisvoorwaarden aan een rechter voor te leggen, vervalt na verloop van
één jaar, nadat wij ons standpunt schriftelijk bekend hebben gemaakt.
Artikel 10.

De positie van de tussenpersoon

1. U en de medeverzekerden machtigen de tussenpersoon die in de polis
vermeld staat, voor hen alle mededelingen en betalingen in ontvangst te
nemen, tenzij anders is of wordt overeengekomen.
2. De correspondentie over de zaaksbehandeling wordt steeds met en door
de tussenpersoon gevoerd, tenzij anders wordt verlangd.
Artikel 11.

Indexering

Wij zijn bevoegd jaarlijks de verschuldigde premie aan te passen
overeenkomstig de stijging van de consumenten prijsindex voor alle
huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Belangenconflicten

Er is een belangenconflict als beide partijen in een geschil aanspraak hebben op
rechtsbijstand bij ons.
Dan geldt:
1. als er een geschil is tussen u en één van de medeverzekerden op één polis,
verlenen wij alleen rechtsbijstand aan u;
2. als er een geschil is tussen twee medeverzekerden op één polis, verlenen wij alleen
rechtsbijstand aan de persoon die door u wordt aangewezen;
3. als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen zijn
beide verzekerden bevoegd te verlangen dat aan hen rechtsbijstand wordt verleend
door een advocaat of rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze op onze
kosten.
Artikel 9.

Geschillen

1. Als u het niet eens bent met ons oordeel over de haalbaarheid of de wijze van
behandeling, dan kunt u verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een
Nederlandse advocaat naar uw keuze, met dien verstande dat deze advocaat niet al
als uw belangenbehartiger bij de zaak betrokken is (geweest)
2. Wij leggen dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan de door
u aangewezen advocaat, en verzoeken hem zijn oordeel te geven. Desgewenst
verwoordt u ook nog eens uw visie op het verschil van mening. Het oordeel van de
advocaat is voor ons bindend. De kosten zijn steeds voor onze rekening.
3. Als de door u aangewezen advocaat met een voor u gunstig advies komt, kan de
zaak verder worden doorgezet. Behandeling kan echter nooit plaatsvinden door de
advocaat die het bindend advies heeft gegeven respectievelijk diens kantoorgenoten.
Wij verstrekken de advocaat schriftelijk goedkeuring voor de behandeling.
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Bijzondere voorwaarden bij de
Rechtsbijstandverzekering voor Verkeersdeelnemers
Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis, naast de
algemene voorwaarden van ‘tHuis- en Reispakket van Bovemij en de algemene
voorwaarden bij de rechtsbijstandverzekering.
Artikel 1.

Begripsomschrijving

In de zin van de Rechtsbijstandverzekering wordt verstaan onder:
1. Rechtsbijstand:
a. het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een
(dreigend) geschil, dat u betreft;
b. het behartigen van de juridische belangen van u in een geschil waarin u
betrokken bent geraakt, door:
1. het voeren ven verweer, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke)
vorderingen;
2. het geldend maken van vorderingen, in of buiten rechte, of namens u indienen
en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften;
3. het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken.
c. het vergoeden of voorschieten van kosten van rechtsbijstand die voortvloeien uit
de bovengenoemde activiteiten, zoals nader omschreven in artikel 9,
2. U, Uw:
a. verzekeringnemer;
b. echtgeno(o)t(e) of partner die met de verzekeringnemer duurzaam samenwoont;
c. inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, pleeg- en stiefkinderen;
d. niet-inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, pleeg- en stiefkinderen, die in
Nederland een dagstudie volgen of in een verpleeginrichting verblijven;
e. inwonende (schoon)ouders;
f. een au-pair gedurende de tijd dat deze bij u woont; en voorts:
g. de gemachtigde bestuurder of passagier van een voer- of vaartuig dat aan u
toebehoort, uitsluitend voor de rechtsbijstand die genoemd is in artikel 3.1:
1. de reisgenoot, die vanuit Nederland meereist in uw persoonlijke
reisgezelschap op een (vakantie)reis,
2. gedurende deze reis;
3. het huispersoneel in dienst van de verzekeringnemer;
h. de nagelaten betrekkingen van u, indien en voor zover zij een vordering kunnen
instellen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud naar aanleiding van
een gebeurtenis, waarvoor krachtens de verzekering aanspraak op rechtsbijstand
bestaat,
3. Rechtens bevoegde deskundige:
Een terzake kundige die krachtens toepasselijke regels van procesbevoegdheid in
de (eventuele) gerechtelijke of administratieve procedure de noodzakelijke
rechtsbijstand mag verlenen.
Artikel 2.

Verzekeringsgebied

1. In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de landen
rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van één van die landen bevoegd is en
het recht van één van die landen van toepassing is:
a. verhaal van schade ontstaan door een beschadiging van lijf of goed;
b. strafzaken;
c. geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomst met betrekking tot uw voertuig;
d. geschillen uit vervoersovereenkomst;
e. geschillen uit overeenkomsten door u aangegaan in rechtstreeks verband met
een (vakantie)reis.
2. In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, mits de
Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is.
Artikel 3.

Verzekerde activiteiten en beperkingen

Als u betrokken bent geraakt in een geschil bij het uitoefenen van de hierna genoemde
activiteiten, heeft u aanspraak op rechtsbijstand, tenzij die aanspraak verband houdt
met de uitoefening van een vrij beroep of een bedrijf of de verwerving van inkomsten
buiten regelmatige loondienst.
De verzekerde activiteiten zijn:
1. de deelname aan het weg- of watervervoer;
2. het zijn van passagier in een luchtvaartuig:
3. het verwerven, vervangen, voorhanden hebben en onderhouden van een voertuig;
4. het maken van een (vakantie)reis.
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Verzekerd is het risico dat u in een geschil moet voorzien in een eigen
behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge van een gebeurtenis, mits:
a de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand
zich voordoen gedurende de looptijd van de verzekering; onder
gebeurtenis wordt verstaan het moment waarop voor het eerst de
belangentegenstelling met de wederpartij tot uiting is gebracht en daardoor
redelijkerwijs kan worden beschouwd als de oorzaak van de behoefte aan
rechtsbijstand;
b de behoefte aan rechtsbijstand bij aanvang van de verzekeringsdekking
redelijkerwijs niet voorzien kon worden.
Artikel 4.

Onvermogen

Aan u wordt vergoed de schade ten gevolge van de onrechtmatige daad van
een ander, voorzover de schade het eigen risico van € 125,- te boven gaat tot
ten hoogste € 1.250,-.
Dit als de verhaalsactie strandt door onvermogen van de wederpartij, tenzij u
de schade op een andere manier vergoed kunt krijgen.
Artikel 5.

Waarborgsom

Wij schieten aan u een bedrag van ten hoogste € 25.000,- voor, als door een
buitenlandse overheid in verband met een gedekte strafzaak, de betaling van
een waarborgsom wordt verlangd voor zijn vrijlating, de teruggave van zijn
rijbewijs of de opheffing van een beslag op een aan u toebehorend voertuig.
1. Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt u ons onherroepelijk
daarover te beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en aanvaardt u
de verplichting, uw volle medewerking te verlenen aan het verkrijgen van
onverwijlde restitutie aan ons.
2. U bent verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen, maar
in ieder geval binnen één jaar nadat het is verstrekt.
Artikel 6.

Franchise

U kunt in contractuele geschillen alleen aanspraak maken op rechtsbijstand
als het belang van uw verzoek ten minste € 110,- beloopt.
Artikel 7.

Bijzondere uitsluitingen

Wij verlenen geen rechtsbijstand (waaronder mede begrepen het verstrekken
van advies):
1. in geschillen over exploitatie van een voertuig (verhuur, vervoer examens,
les, enz.);
2 in geschillen over de aanschaf van tweedehands voer- en vaartuigen,
tenzij gekocht onder schriftelijke garantie bij een officiële dealer;
3 bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad, of
daarvoor in de plaats komende regresacties;
4. als u handelt in strijd met de verzekeringsvoorwaarden en daardoor onze
belangen schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake als de zaak zo laat is
aangemeld dat wij alleen maar met meer inspanningen of meer kosten
rechtsbijstand zouden kunnen verlenen;
5. als het rechtsprobleem een gevolg is van een gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij,
natuurrampen en aan atoomkernreacties;
6. als het rechtsprobleem verband houdt met het besturen van een
motorrijtuig terwijl de bestuurder niet bevoegd was het motorrijtuig te
besturen. Deze uitsluiting wordt niet ingeroepen als:
a. in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft op het onbevoegd
besturen van een motorrijtuig;
b. u die het verzoek om rechtsbijstand doet, niet wist of redelijkerwijs niet
kon weten dat de bestuurder
onbevoegd bestuurde;
7. in een geschil over de onderhavige verzekeringsovereenkomst (wij
vergoeden echter alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand
als u in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt);
8. als de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere gevolg is van uw
handelen of het nalaten daarvan of u het ontstaan van deze behoefte
willens en wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te
behalen. In een strafzaak doen wij op het voorgaande een beroep als het
strafbare feit waarvan u wordt verdacht een (voorwaardelijk) opzetdelict is,
dan wel u het feit willens en wetens heeft gepleegd. Wij vergoeden
achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als bij het
einde van de zaak deze omstandigheden afwezig blijken te zijn;
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9. in geschillen over het instaan voor of overnemen van vorderingen van anderen door
cessie, schuldvernieuwing, subrogatie of borgtocht.
Artikel 8.

Verlening van rechtsbijstand

1. De rechtsbijstand wordt door ons verleend. Wij garanderen daarbij de inzet van alle
in loondienst aan ons verbonden deskundigen, ongeacht de daarmee gemoeide
kosten. Er wordt met u overlegd over de wijze van behandelingen en u wordt
geïnformeerd over de haalbaarheid van het gewenste resultaat.
2. Wij vergoeden de daaruit voortvloeiende externe kosten onbeperkt.
3. Wij behoeven geen rechtsbijstand te verlenen als naast u ook andere
belangstellenden actie (willen) voeren. Wij vergoeden u dan naar evenredigheid de
gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.
4. Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de
rechtsbijstandverlening gestaakt.
5. Wij zijn bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet
opweegt tegen de (verder) te maken kosten van rechtsbijstand. Wij stellen dan een
bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak.
6. Als de behandeling niet door ons kan worden voltooid in verband met het
procesmonopolie, dragen wij deze over aan een advocaat of rechtens bevoegde
deskundige. In aanmerking komen advocaten of rechtens bevoegde deskundigen die
in Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden, eis de zaak hier dient of die bij
het buitenlandse gerecht staan ingeschreven als de zaak daar dient.
7. Alleen wij zijn bevoegd, na overleg met u, opdrachten te verstrekken aan advocaten,
rechtens bevoegde deskundigen en andere externe deskundigen. De opdrachten
worden steeds namens u gegeven. U machtigt ons hiertoe onherroepelijk.
8. Ingeval van een opdracht aan een advocaat of rechtens bevoegde deskundige, zoals
vermeld in artikel 60 en 61 Wet Toezicht Verzekerings-wezen, volgen wij uw keuze.
In andere gevallen of ingeval van een opdracht aan een andere externe deskundige
bepalen wij de keuze.
9. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de behandeling door
een externe deskundige.
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Artikel 9. Kosten van Rechtsbijstand
1. Behoudens het bepaalde bij 2 komen voor vergoeding in aanmerking:
a. de interne kosten: de kosten van de aan ons in loondienst verbonden
deskundigen;
b. de navolgende externe kosten:
1. de honoraria en verschotten, voor zover die in het algemeen als
gebruikelijk worden beschouwd, van de externe deskundigen, die
door ons worden ingeschakeld;
2. de kosten van getuigen voor zover door een rechter toegewezen;
3. de proceskosten die ten laste van u blijven of waartoe u in een
onherroepelijk vonnis is veroordeeld;
4. de noodzakelijke, in overleg met ons te maken, reis- en
verblijfkosten als het persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse
rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde
advocaat;
5. de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een
vonnis.
2. Niet voor vergoeding komen in aanmerking:
a. de bij 1.b bedoelde externe kosten die een overeengekomen
kostenmaximum per aanspraak op rechtsbijstand te boven gaan,
alsmede de kosten die beneden de grens van het eigen risico blijven.
Als uit één feit of feitencomplex meerdere aanspraken op rechtsbijstand
voortkomen dan geldt het kostenmaximum voor deze aanspraken
tezamen;
b. de externe kosten die op grond van een contractuele of wettelijke
bepaling (bijvoorbeeld artikel 591 en 591a Wetboek van Strafvordering)
verhaald, verrekend (bijvoorbeeld bij de BTW-afdracht) of door anderen
vergoed kunnen worden (met uitzondering van aanspraken op grond
van de Wet op de Rechtsbijstand); wij schieten deze kosten voor.
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Bijzondere voorwaarden bij de
Rechtsbijstandverzekering voor particulieren
Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis, naast de
algemene voorwaarden van ‘tHuis- en Reispakket van Bovemij en de algemene
voorwaarden bij de rechtsbijstandverzekering.
Artikel 1. Verzekerden
U, Uw:
a. verzekeringnemer;
b. echtgeno(o)t(e) of partner die met de verzekeringnemer duurzaam samenwoont;
c. inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, pleeg- en stiefkinderen;
d. niet-inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, pleeg-en stiefkinderen, die in
Nederland een dagstudie volgen of in een verpleeginrichting verblijven;
e. inwonende (schoon)ouders;
f. een au-pair gedurende de tijd dat deze bij u woont; en voorts:
g. de gemachtigde bestuurder of passagier van een voer- of vaartuig dat aan u
toebehoort, uitsluitend voor de rechtsbijstand die genoemd is in artikel 6.11 van deze
polisvoorwaarden:
1. de reisgenoot, die vanuit Nederland meereist in het persoonlijke reisgezelschap
van u op een (vakantie)reis, gedurende deze reis;
2. het huispersoneel in dienst van verzekeringnemer;
h. de nagelaten betrekkingen van u, indien en voor zover zij een vordering kunnen
instellen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een
gebeurtenis, waarvoor krachtens de verzekering aanspraak op rechtsbijstand
bestaat.
Artikel 2. Verzekerde activiteiten
Als u betrokken bent geraakt in een geschil bij het uitoefenen van uw particuliere
activiteiten, heeft u aanspraak op rechtsbijstand, tenzij die aanspraak verband houdt
met de uitoefening van een vrij beroep of een bedrijf of de verwerving van inkomsten
buiten regelmatige loondienst.
Artikel 3. Franchise
U kunt alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van uw verzoek ten
minste € 225,- beloopt. Deze bepaling geldt niet voor verhaal van schade die in het
verkeer is ontstaan en voor strafzaken.
Artikel 4. Uitsluitingen
Wij verlenen geen rechtsbijstand:
1. in een geschil over het in eigendom hebben, bezitten, houden, (ver)kopen van
luchtvaartuigen en voorts van pleziervaartuigen met een huidige nieuwwaarde van
meer dan € 200.000,-;
2. in geschillen over de aanschaf van tweedehands voer- en vaartuigen, tenzij gekocht
onder schriftelijke garantie bij een officiële dealer;
3. in geschillen over onroerende zaken, tenzij deze betrekking hebben op:
- de door u zelf bewoonde woning, laatstelijk bewoonde of te bewonen woning;
- het voor eigen gebruik bestemde vakantieverblijf;
- onbebouwde grond waarop een door u te bewonen woning wordt gebouwd; mits
voornoemde onroerende zaken zijn gelegen in Nederland;
4. in geschillen over de verhuur of exploitatie van goederen of zaken door u en
vermogensbeheer (de eigendom, het bezit, de aan- of verkoop van effecten,
aandelen, obligaties en pandbrieven daaronder mede begrepen);
5. bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad, waaronder
mede begrepen vorderingen op grond van artikel 5:37 BW, of daarvoor in de plaats
komende regresacties;
6. in geschillen over het huwelijksvermogensrecht, echtscheiding, beëindiging van
samenleving buiten huwelijk en verplichtingen tot levensonderhoud of daarvoor in de
plaats komende vorderingen met uitzondering van
een
eenmalig
juridisch
advies;
7. in een (arbeidsrechtelijk) geschil waarin volgens artikel 131 of artikel 241 boek 2
B.W. de rechtbank bevoegd is in verband met uw huidige of voormalige
hoedanigheid van statutair bestuurder van een vennootschap;
8. in erfrechtelijke geschillen als de erflater vóór de ingangsdatum van de verzekering is
overleden.
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Artikel 5. Verlening van rechtsbijstand
Wij verlenen rechtsbijstand aan u overeenkomstig de Algemene Voorwaarden
en de hierna volgende bepalingen:
1. wij garanderen daartoe de inzet van alle in loondienst aan ons verbonden
deskundigheid, ongeacht de daarmee gemoeide kosten;
2 wij vergoeden de daaruit voortvloeiende externe kosten tot ten hoogste
€ 12.500,- per aanspraak op rechtsbijstand. Dit kostenmaximum geldt voor
alle aanspraken tezamen, die voortvloeien uit één feit of feitencomplex. Dit
kostenmaximum geldt niet voor verhaal van schade die in het verkeer is
ontstaan en voor
strafzaken;
3. in alle geschillen, met uitzondering van verhaal van schade ontstaan in het
verkeer en strafzaken, geldt een eigen risico van € 110,- over de
advocaatkosten per aanspraak op rechtsbijstand;
4. wij behoeven geen rechtsbijstand te verlenen als naast u ook andere
belanghebbenden actie (willen) voeren.
Als wij geen rechtsbijstand verlenen, vergoeden wij aan u naar
evenredigheid de gezamenlijk gemaakte kosten van de rechtsbijstand.
Artikel 6. Rechtsbijstandgebied, bevoegde rechter en toepasselijk recht
1. In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de
landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van één van die
landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is:
a. verhaal van schade ontstaan door een beschadiging van lijf of goed;
b. strafzaken;
c. geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomst met betrekking tot een
voertuig van u;
d. geschillen uit vervoersovereenkomst;
e. geschillen uit overeenkomsten door u aangegaan in rechtstreeks
verband met een (vakantie)reis.
2. In arbeids-, sociaalverzekeringsrechtelijke of contractuele geschillen wordt
rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, Duitsland, België en
Luxemburg, mits de rechter van één van die landen bevoegd is en het
recht van één van die landen van toepassing is.
3. In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland,
mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van
toepassing is.
Artikel 7. Onvermogen
Wij vergoeden aan u de schade ten gevolge van de onrechtmatige daad van
een ander, voorzover de schade een eigen risico van € 125,- te boven gaat
tot ten hoogste € 1.250,-. Dit als de verhaalsactie strandt door onvermogen
van de wederpartij, tenzij u de schade op een andere manier vergoed kunt
krijgen.
Artikel 8. Waarborgsom
1. Wij schieten aan u een bedrag tot ten hoogste € 25.000,- voor, als door
een buitenlandse overheid in verband met een gedekte strafzaak, de
betaling van een waarborgsom wordt verlangd voor uw vrijlating, de
teruggave van de u toebehorende zaken of de opheffing van een beslag
daarop.
2. Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt u ons onherroepelijk
daarover te beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en aanvaardt u
de verplichting, uw volle medewerking te verlenen aan het verkrijgen van
onverwijlde restitutie aan ons.
3. U bent verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen, maar
in ieder geval binnen één jaar nadat het is verstrekt.
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Bijzondere voorwaarden bij de
Rechtsbijstand verzekering voor particulieren PLUS
Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis, naast de
algemene voorwaarden van ‘t Huis- en Reispakket van Bovemij en de algemene
voorwaarden bij de rechtsbijstandverzekering.
In afwijking van en in aanvulling op het bepaalde in de bijzondere polisvoorwaarden bij
de Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren (verder te noemen de bijzondere
polisvoorwaarden) wordt het navolgende bepaald.
Artikel 9. Uitbreiding rechtsbijstandgebied
Artikel 6 van de bijzondere polisvoorwaarden wordt vervangen door de volgende
bepaling:
1. In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in de gehele wereld:
a. verhaal van schade ontstaan door een beschadiging van lijf of goed;
b. strafzaken;
c. geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomsten met betrekking tot uw voertuig;
d. geschillen uit vervoersovereenkomsten;
e. geschillen uit overeenkomsten door u aangegaan in rechtstreeks verband met
een (vakantie)reis.
2. In arbeids-, sociaalverzekeringsrechtelijke of contractuele geschillen wordt
rechtsbijstand alleen verleend in de Europese Unie, mits de rechter van één van de
daartoe behorende landen bevoegd is en het recht van één van de daartoe
behorende landen van toepassing is.
3. In geval rechtsbijstand wordt verleend overeenkomstig het bepaalde bij 1 naar
aanleiding van een feit buiten Europa of de landen rond de Middellandse Zee, dan
wel overeenkomstig het bepaalde bij 2, geldt in afwijking van artikel 3 van de
bijzondere polisvoorwaarden een franchise van € 450,-. Voorts worden de externe
kosten in afwijking van het bepaalde inzake het kostenmaximum vergoedt tot ten
hoogste € 50.000,- per aanspraak op rechtsbijstand. Dit kostenmaximum geldt voor
alle aanspraken tezamen die voortvloeien uit één feit of feitencomplex als hiervoor
bedoeld.
4. In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, mits de
Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is.
Artikel 10. Verhogen onvermogendekking
Het in artikel 7 van de bijzondere polisvoorwaarden genoemde maximaal uit te keren
bedrag wegens onvermogen wordt gesteld op € 12.500,-. Deze bepaling geldt niet voor
aanspraken op rechtsbijstand op grond van artikel 13 van deze
Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren PLUS.
Artikel 11. Verweer tegen vorderingen o.g.v. onrechtmatige daad
1. Het bepaalde in artikel 4.e van de bijzondere polisvoorwaarden vervalt.
2. Wij verlenen in zaken waarin u zich wenst te verweren tegen een vordering
gebaseerd op onrechtmatige daad alleen bijstand indien en voor zover de vordering
niet bestaat uit een vordering tot vergoeding van schade aan personen of aan zaken,
zoals bedoelt in uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.
Artikel 12. Eigen bijdrage
Het bepaalde in artikel 5.1.c van de bijzondere polisvoorwaarden vervalt.
Voor de rechtsbijstand in fiscale zaken als genoemd in artikel 14 van deze
Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren-PLUS, geldt het daar bepaalde inzake de
eigen bijdrage.
Artikel 13. Vermogensbeheer
1. Artikel 4.d van de bijzondere polisvoorwaarden wordt vervangen door de volgende
bepaling: in geschillen over verhuur of exploitatie van goederen of zaken door een
verzekerde;
2. U heeft aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen over vermogensbeheer met in
Nederland toegelaten instellingen. Onder vermogensbeheer wordt verstaan:
beheren, beleggen, kopen, verkopen van effecten en adviseren ter zake.
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Artikel 14. Fiscaal recht
1. Artikel
5.g.
van
de
Algemene
Voorwaarden
bij
de
rechtsbijstandverzekeringen wordt vervangen de volgende bepaling: in
fiscale en fiscaalrechtelijke geschillen, tenzij deze betrekking hebben op
een belasting of heffing die van verzekerde bij de uitoefening van zijn
particuliere activiteiten wordt geheven en voorzover deze geen verband
houden met de uitoefening van een beroep of de verwerving van
inkomsten buiten regelmatige loondienst.
2. Voorts gelden in fiscale en fiscaalrechtelijke zaken de volgende bijzondere
bepalingen:
a. als gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 2 van de algemene
voorwaarden bij de rechtsbijstandverzekering wordt hier aangemerkt de
beslissing van de belastingautoriteit waartegen u beroep wenst aan te
tekenen;
b. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 van de algemene
voorwaarden bij de rechtsbijstand verzekering zijn wij bevoegd de
rechtsbijstand te doen verlenen door een externe deskundige in onze
opdracht. Wij vergoeden de externe kosten van deze rechtsbijstand tot
ten hoogste € 50.000,- per aanspraak op rechtsbijstand. Dit
kostenmaximum geldt voor alle aanspraken tezamen die voortvloeien
uit één feit of één feitencomplex;
c. In alle geschillen geldt een eigen risico van 10% over de externe kosten
per aanspraak op rechtsbijstand;
d. Rechtsbijstand wordt alleen verleend als de beslissing van de
belastingautoriteit waartegen beroep wordt aangetekend alsmede de
periode waarop die beslissing betrekking heeft, geheel binnen de
looptijd van de dekking liggen;
e. Wij verlenen uitsluitend rechtsbijstand in een gerechtelijke procedure
voor de Nederlandse belastingrechter, mits het Nederlands recht van
toepassing is.
Artikel 15. Echtscheidingsmediation
1. Hierna wordt verstaan onder:
a echtscheidingsmediation: de bemiddeling door een mediator aan de
verzekeringnemer en zijn of haar echtgeno(o)t(e) die gezamenlijk
trachten hun onderlinge geschillen op te lossen, voortvloeiend uit hun
voorgenomen beëindiging van het huwelijk, gericht op het indienen van
het gemeenschappelijke verzoekschrift tot echtscheiding door een
advocaat;
b huwelijk: het naar Nederlands recht gesloten huwelijk of het in
Nederland geregistreerde partnerschap tussen verzekeringnemer en
zijn of haar echtgeno(o)t(e), respectievelijk geregistreerde partner;
c beëindiging van het huwelijk: de beëindiging op gemeenschappelijk
verzoek van een huwelijk tussen verzekeringnemer en zijn of haar
echtgeno(o)t(e), respectievelijk geregistreerde partner.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4.f van de bijzondere polisvoorwaarden rechtsbijstand voor particulieren is verzekerd het risico dat
een verzekerde behoefte heeft aan echtscheidingsmediation in verband
met de beëindiging van het huwelijk, mits het huwelijk ten minste 3 jaar
heeft geduurd sinds het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering voor
particulieren PLUS.
3 . Als verzekerden het huwelijk wensen te beëindigen kunnen zij gezamenlijk
aanspraak maken op echtscheidingsmediation, mits het verzoek daartoe
door hen beiden tegelijk wordt gedaan.
4. Verzekerden richten een door hen beiden ondertekend schriftelijk en
gemotiveerd verzoek tot echtscheidingsmediation aan ons. In dit verzoek
kan volstaan worden met een opgave en overlegging van:
a. de namen van de verzekeringnemer en zijn of haar echtgeno(o)t(e)
respectievelijk geregistreerde partner;
b. een kopie van het trouwboekje of een uittreksel uit de registers van de
burgerlijke stand, waaruit de datum van de huwelijkssluiting blijkt;
c. de wens om door een gemeenschappelijk verzoek het huwelijk te doen
beëindigen;
d. het toepasselijke polisnummer.
5. De echtscheidingsmediation wordt verleend aan de verzekeringnemer en
de medeverzekerde gezamenlijk door een mediator die is ingeschreven in
het Nederlands Mediaton Instituut. Verzekerden kunnen een gezamenlijke
keuze maken voor een mediator uit de lijst met mediators, die wij hen
voorleggen.
6. Wij geven namens de verzekerden de opdracht tot mediation, waarbij de
mediator wordt verplicht ons desgevraagd te informeren over de voortgang
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en de afloop van de mediation. Verzekerden machtigen hem daartoe uitdrukkelijk.
Wij respecteren overigens de vertrouwelijkheid die de mediator gehouden is te
bewaren over de tijdens de echtscheidingsmediation verkregen gegevens.
7. De kosten van de mediator worden vergoed tot ten hoogste € 2.000,-. Wij
vergoeden slechts de kosten van één mediator.
8. Wij verlenen geen echtscheidingsmediation indien ter zake van hetzelfde huwelijk
een eerder verzoek tot mediation is gedaan, welke echtscheidingsmediation niet
heeft geleid tot een gezamenlijke vaststellingsovereenkomst.
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Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Bijzondere voorwaarden

bij de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering
Bijzondere voorwaarden
bij de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering
Deze voorwaarden gelden indien dit blijkt uit het polisblad, naast de algemene
voorwaarden van ’tHuis- en Reispakket.
Laat je vakantieplezier niet afpikken
U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt.
Dat vakantieplezier laat u zich door niets of niemand afpikken. Onderstaande tips
kunnen u daarbij helpen. Besef dat u altijd zelf verantwoordelijk bent. Zoek als deze tips
in uw situatie niet van toepassing mochten zijn, dus altijd naar de best mogelijke
oplossing.
- Neem zo weinig mogelijk waardevolle spullen, bijvoorbeeld foto-, video- en
audioapparatuur, sieraden en horloges, en contant geld mee op vakantie.
- Draag geld, betaalpasjes, cheques en reisdocumenten altijd op “bedekte” wijze bij u
in een borst- of buiktasje en houd zoveel mogelijk lichamelijk contact met camera’s
en tassen.
- Gaat u met uw auto op vakantie?
- Laad uw auto en/of caravan uitsluitend in op de dag van vertrek,
- Parkeer uw auto bij rustpauzes bij voorkeur op een plaats waar u er zicht op kunt
houden,
- Laat nooit waardevolle spullen en waardevolle papieren, zoals geld, cheques,
betaalpasjes en reisdocumenten achter in uw auto,
- Zorg ervoor dat uw overige bagage van buitenaf niet zichtbaar in de kofferbak ligt,
- Sluit uw auto en/of caravan altijd goed af, ook tijdens rustpauzes of bij het tanken,
-Neem bij overnachting onderweg uw bagage met u mee naar uw
overnachtingplaats,
- Laad uw auto en/of caravan uit op de dag van aankomst.
- Gaat u met vliegtuig, bus, trein of boot op vakantie?
- Neem uw waardevolle spullen, waardevolle papieren, breekbare spullen en
medicijnen mee in uw handbagage,
- Laat bij vermissing of beschadiging van ingecheckte bagage bij vliegreizen altijd
een PIR (“Property Irregularity Report) opmaken of anders een verklaring opmaken
door de vervoersmaatschappij en vraag een schriftelijk bewijs.
- Bent u op uw bestemming?
Laat uw waardevolle spullen en waardevolle papieren niet onbeheerd achter in uw
hotelkamer, tent, caravan, auto, op het strand of waar dan ook.
Maak gebruik van kluisjes wanneer deze aanwezig zijn. Een alternatief is dat u die
spullen altijd bij u draagt.
- Noteer de nummers van uw reispapieren zoals telefoonnummer van de
alarmcentrale, paspoort of identiteitsbewijs, rij- en kentekenbewijs, auto-, reis- en
ziektekostenverzekering, bankpasje(s) en creditcard(s). Bewaar deze gegevens altijd
apart van die documenten en bij iemand thuis die u altijd even kunt bellen.
- Mocht er ondanks bovenstaande voorzorgen toch iets misgaan, doe dan bij diefstal,
vermissing of verlies van bagage, reisdocumenten en/of geld altijd direct aangifte bij
de politie en vraag een afschrift van het procesverbaal.
ADVIES BIJ DIEFSTAL, VERLIES, ONGEVAL OF ZIEKTE:
Geef diefstal of vermissing van bagage, reisdocumenten en/of geld altijd direct aan bij
de politie en vraag een afschrift of een kopie van het proces-verbaal. Dit is niet alleen
nodig om uw schade te kunnen verhalen, maar ook om uw spullen op te sporen of te
kunnen retourneren in het geval ze worden gevonden.
- Bij ziekte/lichamelijk letsel: raadpleeg ter plekke een dokter en bewaar
rekeningen e.d..
- Bij (verkeers-)ongevallen: laat proces-verbaal opmaken en vraag
getuigenverklaringen.
- Bij bagageschade: bewaar de beschadigde zaken.
- Laat bij vermissing van vluchtbagage altijd een PIR (Property Irregularity
Report) opmaken door de luchtvaartmaatschappij.
- Bij mechanische schade: laat de oorzaak van het defect vaststellen bij
de
dichtstbijzijnde merkdealer of bonafide garage.
Neem zonodig contact op met de Bovemij Alarm Service (+31) (0) 24 3666 764.
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De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals
hieronder aangegeven.
1. Verzekerde:
a. u;
b. zijn/haar echtgeno(o)t(e) of huisgeno(o)t(e) en hun ongehuwde
inwonende kinderen, voor zover de verzekering voor hen wordt
aangegaan. Mits de personen onder a en b woonachtig zijn in
Nederland
2. Gezin:
personen die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staan
ingeschreven en in gezinsverband samenwonen;
3. Huisgeno(o)t(e)n:
degene(n) die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staat (staan)
ingeschreven;
4. Vaste woning:
het adres waarop verzekerde bij het bevolkingsregister geregistreerd
staat;
5. Reisgezelschap:
verzekerden die gezamenlijk op reis zijn;
6. Reissom:
het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde bedragen voor
boekingen en reserveringen van vervoer en/of verblijf. Kosten van
(deel)reizen, excursies en dergelijke die op de plaats van bestemming zijn
gemaakt, worden hier niet onder begrepen;
7. Familieleden in de 1e en 2e graad:
a. 1e graad: echtgenoot, echtgenote, levenspartner, (schoon/stief)ouders,
(aangetrouwde/stief) kinderen;
b. 2e graad: (schoon/stief)zusters/broers, grootouders en kleinkinderen;
8. Annulering:
het redelijkerwijs noodzakelijk afzien van, of het voortijdig beëindigen van
een arrangement, bestaande uit de geboekte reis en/of accommodatie,
ten gevolge van een van de wil van verzekerde onafhankelijk, onvoorzien
voorval;
9. Annuleringskosten:
verschuldigde (gedeeltelijke) reissom en overboekingskosten in geval van
annulering;
10. Niet-genoten vakantiedag:
een aaneengesloten periode van 24 uur, vallende in de gereserveerde
vakantie;
11. Reis:
een reis met uitsluitend een recreatief karakter.
Artikel 2. De verzekering is van kracht
1. De verzekering is van kracht:
a. voor de op het polisblad vermelde personen;
b. gedurende de reis tijdens het verblijf buiten de vaste woning;
c. bij de annuleringverzekering: voor reserveringen over de gehele wereld;
d. bij de annuleringverzekering: vanaf de boekingsdatum van het
arrangement tot en met de einddatum daarvan, mits gelegen binnen de
geldigheidsduur van de verzekering;
e. voor die onderdelen, waarvoor premie is betaald. De gratis
meeverzekerde kinderen jonger dan 5 jaar hebben dezelfde dekking als
u;
f. afhankelijk van de betaalde premie:
1. in Nederland is de verzekering niet van kracht gedurende dagtrips.
Verzekerde moet door middel van een rekening van hotel, bungalow,
camping of jachthaven, aantonen, c.q. aannemelijk maken dat er
sprake is van een vakantiereis met minimaal 1 overnachting;
2. in Europa (Rusland tot Oeral en Kaukasus), IJsland, Madeira, de
Azoren, de Canarische Eilanden en in de niet-Europese landen of
delen van landen aan de Middellandse Zee;
3. over de gehele wereld, mits werelddekking van kracht is;
g. mits de reis niet langer duurt dan 2 maanden aaneen, of de
voorgenomen reisduur niet langer is dan 2 maanden.
Het risico van langlaufen en onderwatersport is standaard meeverzekerd.
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2. Automatische verlenging:
De verzekering blijft zonder aanvullende premie van kracht indien en zolang
een verzekerde nog niet in de vaste woning is teruggekeerd ten gevolge van
een noodzakelijk langer verblijf elders in verband met een verzekerde
gebeurtenis.
3. Aanvullende dekking
Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten die hij tijdens de
dekkingsperiode in het buitenland noodzakelijkerwijs maakt als gevolg van ziekte,
aandoening of ongeval, maar alleen voorzover die kosten de dekking onder een
elders lopende ziektekostenverzekering of ziekte kostenvoorziening te boven gaan.
Artikel 3. Verplichtingen in geval van schade
U en de verzekerde(n) zijn verplicht:
1. in geval van ziekenhuisopname door ongeval, ziekte, overlijden of andere ernstige
oorzaken, alsmede het regelen van vervangend vervoer en/of verblijf, uiterlijk binnen
24 uur ons in kennis te stellen via de Bovemij Alarm Service;
2. de volgende documenten inzenden:
- afschrift(en) van proces(sen)-verbaal respectievelijk bewijzen van aangifte;
- nota’s en/of andere bewijsmiddelen met betrekking tot de omvang van de schade
of de schadeoorzaak;
- verklaring(en) van behandelende buitenlandse arts(en); specifiek voor de
annuleringsverzekering geldt:
- de annuleringskostennota;
- boekingsbewijs respectievelijk reserveringsnota;
3. ondanks het bepaalde in artikel 2.3 Aanvullende dekking zullen wij aan verzekerde,
die in geschrift aantoont niet binnen een redelijke termijn van de risicodrager van een
elders lopende ziektekostenverzekering of van de uitvoerder van de
ziektekostenvoorziening zekerheid te hebben gekregen dat de in het buitenland
gemaakte kosten of gemaakte kosten als bedoeld in artikel 7.2.a, b en f (van de
algemene voorwaarden) zullen worden vergoed, die kosten bij wijze van een
renteloze lening aan verzekerde ter beschikking stellen op voorwaarde dat de
verzekerde zijn rechten onder die andere verzekering of voorziening aan de
verzekeraar overdraagt.
Artikel 4. Bijzondere uitsluitingen
Niet verzekerd is schade:
1. als gevolg van verwijtbaar deelnemen aan vechtpartijen, misdrijven en wandaden;
2. als gevolg van gebruik van alcoholhoudende of verdovende/bedwelmende middelen
door een verzekerde;
3. die bestaat uit waardevermindering of gevolgschade;
4. zijnde gederfde inkomsten, alsmede vooraf betaalde kosten van vervoer en verblijf,
waarvan geen gebruik kan worden gemaakt;
5. ten gevolge van deelname aan wedstrijden die georganiseerd zijn in
competitieverband.

Reisdekking
Opsomming van de afzonderlijke maximaal verzekerde bedragen vindt u in het
dekkingsoverzicht.
Artikel 5. Bagage
Begripsomschrijvingen:
1. a. bagage:
alles dat verzekerde tijdens de reis voor eigen gebruik bij zich heeft of aanschaft.
Onder bagage wordt ook verstaan: kostbaarheden, hobby/ sportuitrusting;
b. kostbaarheden:
- audio-, audiovisuele- en computerapparatuur inclusief geluidsdragers en
toebehoren;
- foto-, film- en videoapparatuur en toebehoren;
- sieraden en andere voorwerpen van edele metalen, edelgesteenten, parels en
horloges;
c. hobby-/sportuitrusting:
uitrusting ten behoeve van hobby en sport (inclusief onderdelen, accessoires en
toebehoren), zoals:
- audio-, audiovisuele- en computerapparatuur;
- foto-, film-, en videoapparatuur;
- (huur)fiets en fietsaanhanger;
- elektronisch bestuurbare modellen;
- golf-, hengelsport- en tennisuitrusting;
- muziekinstrumenten en optische instrumenten, zoals verrekijkers en
microscopen;
- onderwatersportuitrusting;
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- parachute, parazeil, (delta-)vlieger;
- ski-, langlauf- en bergsportuitrusting;
- kano’s, zeilplanken en opblaasbare/opvouwbare boten, mits niet
geschikt voor buitenboordmotoren.
Voor zaken die zowel onder “hobby-/sportuitrusting”, als onder
“kostbaarheden” vallen, geldt slechts één keer het in het
dekkingsoverzicht vermelde bedrag.
Indien de extra premie is betaald: de op het polisblad vermelde extra
dekkingen.
2. Dekking en schadevergoeding:
als gevolg van een schadegebeurtenis is verzekerd:
a. schade ontstaan aan bagage, kostbaarheden, hobby-/sportuitrusting
door diefstal, verlies of beschadiging op basis van dagwaarde tot
maximaal het in het dekkingsoverzicht vermelde bedrag. Dagwaarde
wordt bepaald door de aankoopprijs en de afschrijving. Afschrijving
vindt plaats op basis van ouderdom en gemiddelde gebruiksduur.
Eigen risico (indien aangegeven op het polisblad):
Het eigen risico wordt in mindering gebracht op het overeenkomstig de
polisvoorwaarden vastgestelde bedrag;
b. de kosten van terugzending van de bagage na een verzekerde
gebeurtenis;
c. de kosten van aanschaf en nazenden van sleutels en de kosten van
aanschaf en plaatsing van nieuwe sloten na verlies van sleutels tot
maximaal € 150,- per reisgezelschap;
d. bij vermissing bagage tijdens transport door derden: vervangende
kleding en toiletartikelen tot maximaal € 150,- per verzekerde;
e. schade aan los navigatiesysteem, autoradio-/cassette-/CD-apparatuur,
sledemodel dan wel afneembaar front, is alleen verzekerd indien deze
ter voorkoming van diefstal uit het vervoermiddel was meegenomen;
f. bij diefstal vanaf en/of vanuit vervoermiddelen schade aan:
1. bagage (waaronder kostbaarheden) mits korter dan 24 uur
achtergelaten in een afgesloten dashboardkastje en/of kofferbak,
respectievelijk een met hoedenplank of vergelijkbare vaste
voorziening afgesloten bagageruimte;
2. bagage (maar niet kostbaarheden) mits korter dan 24 uur
achtergelaten in afgesloten ski- en/of bagagebox;
g. bij diefstal uit vervoermiddelen zonder kofferbak (stationcars, caravans,
aanhangers, campers, busjes):
1. tijdens de reis: schade aan bagage (maar niet aan kostbaarheden),
slechts indien deze zaken bij een stop van maximaal 3 uur daarin,
mits uit het zicht, zijn achtergelaten;
2. tijdens verblijf op een officiële camping: schade aan bagage en
kostbaarheden, mits opgeborgen in deugdelijk afgesloten kasten
e.d. en braakschade kan worden aangetoond. Wij vergoeden bij
busjes en stationcars zonder deugdelijk af te sluiten kasten e.d.
schade aan bagage achtergelaten in het personencompartiment,
maar nimmer kostbaarheden en geld, en alleen indien deze bagage
korter dan 24 uur aaneen in het personencompartiment is
achtergelaten.
3. Niet verzekerd is/zijn:
a. schade indien niet de nodige zorg in acht genomen is. Verzekerde
moet zo zorgvuldig met zijn bagage, kostbaarheden en geld omgaan,
respectievelijk de meest veilige bewaarplaats benutten, dat diefstal,
verlies of beschadiging zoveel mogelijk wordt voorkomen;
b. schade ontstaan:
1. door geleidelijke inwerking van atmosferische invloeden;
2. door slijtage of eigen gebrek;
3. door krassen, schrammen, vlekken, ontsieringen e.d. tenzij het
functioneel gebruik van het artikel werd aangetast;
4. aan voorwerpen van kunst-, zeldzaamheids-, verzamel- of antiquiteitswaarde;
5. door/aan voer- en vaartuigen (waaronder bagagewagens, caravans,
vouwwagens e.d.) en de brandstof, standaarduitrusting, onderdelen
en accessoires (waaronder motorkoffers, voortenten en luifels),
behalve voor zover genoemd in het dekkingsoverzicht;
6. aan huisraad, niet bestemd voor gebruik tijdens de reis;
7. aan dieren.
c. 1. bagage (waaronder kostbaarheden) in het personencompartiment
van
een auto achtergelaten;
2. schade aan bagage, waaronder kostbaarheden, indien deze zaken
langer dan 24 uur aaneen zijn achtergelaten in het gesloten
dashboardkastje en/of in de apart afgesloten kofferruimte;
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3. bagage zonder toezicht achtergelaten op imperialen/fietsenrekken/
bagagedragers e.d.;
4. bagage zolang deze zich binnen de vaste woning bevindt;
5. bagage achtergelaten in een zich op een vaste-/seizoensplaats bevindende
tent, caravan, zomerhuisje, e.d., gedurende de periode dat men hier niet in
verblijft;
6. kostbaarheden en reisdocumenten achtergelaten in koffers, tassen e.d. die
tijdens het vervoer per boot, trein, bus of vliegtuig niet als handbagage zijn
meegenomen en/of onder direct beheer zijn.
Waar in artikel 5.3 wordt gesproken over kostbaarheden wordt daarmee
bedoeld de onder artikel 5.1.b genoemde artikelen alsmede de in artikel 5.1.c
genoemde audio-, audiovisuele-, computer-, foto-, film- en video-apparatuur.
Artikel 6. Geld
Deze dekking geldt alleen als uit het polisblad blijkt dat deze is meeverzekerd.
1. Onder geld wordt verstaan:
wettige betaalmiddelen zijnde munten/bankpapier, tegoeden op elektronisch
oplaadbare betaalmiddelen en travellercheques.
2. Dekking:
schade ontstaan door diefstal of verlies tot maximaal het in het dekkingsoverzicht
vermelde bedrag.
3. Niet verzekerd is:
a. geld achtergelaten in/op voertuigen, waaronder ook kampeeraanhangwagens
en/of tenten, (tenzij opgeborgen in een afgesloten en deugdelijk gemonteerde
kluis waaraan braak kan worden aangetoond), alsmede in koffers, tassen e.d. die
tijdens het vervoer niet onder direct beheer zijn;
b. waarde van tegoedbonnen en abonnementen, tegoeden verbonden aan
bankpassen, creditcards en spaarpassen.
Artikel 7. Onvoorziene uitgaven
Waar het teken (*) is geplaatst geldt dat de bedoelde kosten worden vergoed na
overleg, resp. met toestemming van de Bovemij Alarm Service.
1. Onder onvoorziene uitgaven wordt verstaan:
a. extra kosten voor verzekerde(n) in verband met ziekte/ongeval/overlijden van:
1. verzekerde(n);
2. niet-meereizende familie in 1e of 2e graad;
3. zaakwaarnemer en/of derde(n), mits bij ons tevens een
annuleringsverzekering werd gesloten waarop deze personen tegen extra
premie zijn meeverzekerd;
4. hond, kat of paard.
b. extra kosten van vervoer/verblijf wegens:
1. uitval van vervoermiddel;
2. ernstige materiële schade aan woning, inboedel, bedrijf;
3. vertraging heen/terugreis;
4. diefstal/verlies van paspoort/visum;
5. reddingsactie.
c. terugkeer naar de vakantiebestemming binnen de voorgenomen duur van de
vakantie of uiterlijk binnen 21 dagen, wegens onderbreking van de vakantie in
verband met:
1. familieomstandigheden in 1e of 2e graad;
2. ernstige materiële schade aan woning, inboedel, bedrijf;
3. ziekte of overlijden van de zaakwaarnemer en/of derde(n), mits extra
meeverzekerd.
d. extra kosten voor verzekerde(n) in verband met een reisgenoot die elders een
geldige reisverzekering heeft en die een onder diens verzekeringsvoorwaarden
gedekte gebeurtenis overkomt.
2. Dekking en schadevergoeding:
Als gevolg van een schadegebeurtenis is/zijn verzekerd:
a. de noodzakelijke medische kosten in Nederland tot € 1.000,-, boven de
bestaande ziektekostenverzekering of ziektekostenvoorziening;
b. de noodzakelijke medische kosten buiten Nederland, inclusief vervoer naar
dichtstbijzijnde arts of ziekenhuis (laagste klasse), boven de bestaande
ziektekostenverzekering of ziektekostenvoorziening;
c. de extra kosten van verblijf, inclusief overkomst van 2 noodzakelijke begeleiders
en onder aftrek van 10% i.v.m. bespaarde kosten van levensonderhoud, tot een
maximum van € 45,- p.p.p.d. (*);
d. de noodzakelijke kosten van het overbrengen van het stoffelijk overschot naar de
woonplaats (*);
e. kosten van begrafenis of crematie buiten Nederland tot maximaal € 3.500,-,
inclusief overkomst van twee familieleden uit Nederland (*);
f. noodzakelijke tandheelkundige kosten tot maximaal € 300,- per persoon, boven
de bestaande ziektekostenverzekering of ziektekostenvoorziening;
g. ziekenhuisbezoek door reisgenoten € 7,- per dag tot maximaal € 140,-,
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h. noodzakelijke extra kosten van vervoer naar de woonplaats na uitval
van het eigen vervoermiddel onder aftrek van bespaarde kosten à €
0,07 per niet gereden kilometer (*);
i. de noodzakelijke extra kosten van verblijf door het uitvallen van het
vervoermiddel maximaal € 45,- p.p. per dag gedurende maximaal 10
dagen onder aftrek van 10% i.v.m. bespaarde kosten van levensonderhoud;
j. de noodzakelijke extra kosten door niet te voorziene of te vermijden
vertraging als gevolg van natuurramp, stakings-, stiptheids-, protest-,
of solidariteitsacties tot maximaal € 450,- per reisgezelschap;
k. de noodzakelijke extra kosten van vervoer/verblijf na verlies/diefstal van
paspoort(en) tot maximaal € 450,- per reisgezelschap;
l. alle kosten van door bevoegde instanties ondernomen pogingen tot
opsporing, redding en berging van verzekerde (*);
m. de noodzakelijke extra telecommunicatiekosten met de Bovemij Alarm
Service (*) en tot maximaal € 100,- met derden;
n. de kosten van het mede repatriëren van hond, kat of paard tot
maximaal € 450,- (*);
o. de noodzakelijke dierenartskosten t.b.v. hond, kat of paard tot
maximaal € 150,- per polis;
p. de noodzakelijke extra kosten van vervoer en verblijf in verband met
een gebeurtenis die een reisgenoot is overkomen (*).
3. Niet verzekerd is/zijn:
a. in Nederland gemaakte kosten ten aanzien van bestaande kwalen en/of
afwijkingen, psychische stoornissen, gevolgen van en complicaties bij
zwangerschap. Dergelijke kosten zijn buiten Nederland wel verzekerd,
mits zij onvoorzien zijn en de behandeling niet kon worden uitgesteld
tot na terugkeer in Nederland. Voor deze in het buitenland gemaakte
medische kosten bestaat geen dekking als ze verzekerd zijn /
verhaalbaar zijn op een bestaande ziektekostenverzekering of
ziektekostenvoorziening indien deze kosten blijkens het polisblad zijn
meeverzekerd;
b. medische kosten gemaakt meer dan 6 maanden na het verzekerd
voorval;
c. tandheelkundige kosten gemaakt meer dan 3 maanden na het
verzekerd voorval;
d. kuren in een badplaats of badinrichting;
e. extra vervoers-, reis- en verblijfskosten zonder toestemming van de
Bovemij Alarm Service, bij voorvallen waar (*) is geplaatst;
f. kosten die normaal ook gemaakt zouden zijn en dus niet extra,
respectievelijk onvoorzien zijn;
g. ongevallen en ziektetoestanden als direct of indirect gevolg van:
1. geneeskundige behandeling of medicatie;
2. het uitoefenen van gevaarlijke beroepsbezigheden;
3. het beoefenen van winter- of avontuurlijke sporten;
4. het zonder geldig brevet besturen van luchtvaartuigen;
h. kosten van vertraging doordat vliegtuigen, schepen, treinen, touringcars
of andere middelen van openbaar vervoer uitvallen door een oorzaak
gelegen in het vervoermiddel zelf.
Artikel 8. Wintersport/gevaarlijke sporten
Deze dekking geldt alleen als uit het polisblad blijkt dat deze is meeverzekerd.
Op www.nedasco.nl vindt u een complete lijst met winter- en bijzondere
sporten
1. Dekking en schadevergoeding:
als gevolg van een schadegebeurtenis is verzekerd:
a. onvoorziene uitgaven als gevolg van het beoefenen van wintersport en
gevaarlijke sporten,
b. vooraf betaalde kosten van skilessen, skiliften en skipassen; waarvan
geen gebruik kan worden gemaakt door een gebeurtenis, die tevens
andere verzekerde onvoorziene uitgaven tot gevolg heeft;
c. verlies van skipas;
d. huur vervangende ski-uitrusting ten gevolge van beschadiging, diefstal
of verlies tijdens de verzekeringsduur;
e. ski-uitrusting tot maximaal het voor bagage verzekerde bedrag.
2. Niet verzekerd is/zijn:
a. volledig uitgesloten zijn de volgende gevaarlijke sporten:
Wintersporten: Bobsleeën, Bootskiën, Firn ski extreem, Heliskiën, Offpiste skiën zonder begeleiding, Paraskiën, Skeleton, Ski-alpinisme,
Skifiguurspringen, Ski-joring, Ski-springen, Ski-vliegen, Ski-zweven,
Snorkelskiën, Speedraces, Speedskiën, Tiefschnee-skiën zonder
begeleiding;
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Bergsporten: Berg- en rotsklimmen, Downhill Racing/biking, Sportklimmen zonder
zekering, Yetiballing; Watersporten: Cliffjumping, deelnemen aan of trainen voor
wedstrijden met voer- en vaartuigen, Grotduiken, Kajakken categorie uiterst
moeilijk,
Powerboat/offshore racen, Skyboot, Solovaren anders dan op binnenwateren,
Zeekanoën zonder begeleiding;
Luchtsporten: Base jump, Stuntvliegen;
Overige sporten: jagen op groot wild, (Oosterse) gevechtssporten,
deelname aan gemotoriseerde snelheidswedstrijden;
b. voor de volgende gevaarlijke sporten is er geen ongevallendekking, maar zijn de
onvoorziene uitgaven wel verzekerd:
Wintersporten: Buckelskiën, Firn Blättern onder begeleiding, Gletsjerskiën,
Gletsjertocht, Klettern, Off-piste skiën met begeleiding, Rennfiggl, Skibobben, Skisafari, Ski-zeilen, Snowscooter, Snowshoeing, Surf-ski, Tiefschnee-skiën met
begeleiding, Windweapon, Wisbi, IJsklimmen,IJswatervallen beklimmen;
Bergsporten: Abseilen, Canyoning, Mountainbiken in grotten, Speleologie;
Watersporten: Cave-rafting, Hot Dog, Hydrospeed, Jetboating, Jetskiën,
Kayakken categoriën moeilijk en zeer moeilijk, Kite-surfing, Powerboat /
offshore racen, Rafting, Rivier trekking, Wedstrijdzeilen op zee,
Wildwatervaren;
Luchtsporten: Bungy-springen, Catapulting, Death ride, Delta-vliegen, Fly bywire,
Formatie springen, Hanggliding, Parachutespringen, Paragliding, Parapenten,
Parasailing, Skydiven, Skysurfing, Ultra-light vliegen;
Overige sporten: Catcrawl, Indoor wandklimmen, Rugby, Sandboarden,Trialrijden.
Artikel 9. Ongevallen
1. Onder een ongeval wordt verstaan:
een plotseling, onvrijwillig, van buitenkomend, rechtstreeks op het lichaam inwerkend
geweld.
Hieronder wordt tevens verstaan:
a. zonnesteek, bevriezing, verdrinking,
b. verhongering, verdorsting of uitputting oor geïsoleerd raken.
2. Dekking en uitkeringen:
als gevolg van een ongeval wordt uitgekeerd:
a. bij overlijden: het verzekerde bedrag, met dien verstande, dat een eerdere
uitkering wegens blijvende invaliditeit ten gevolge van hetzelfde ongeval daarop in
mindering wordt gebracht tot maximaal het voor overlijden verzekerde bedrag.
b. bij blijvende invaliditeit:
1. een bedrag, berekend op basis van een percentage invaliditeit, welk
percentage wordt vastgesteld op de wijze als aangegeven in de internationale
en gepubliceerde richtlijnen van de American Medical Association, nader te
noemen AMA, voor het vaststellen van invaliditeit. Indien de AMA voor een
lichaamsdeel of orgaan geen percentage aangeeft, zal verzekeraar een met de
invaliditeit van dat lichaamsdeel of orgaan overeenstemmend percentage
vaststellen;
2. ongeacht het sub 1. bepaalde: een bedrag vastgesteld op basis van het
verzekerde bedrag, als volgt:
bij geheel verlies van:
uitkering
- gehoor-, denk-, gezichts- of spraakvermogen
100%
- reuk en/of smaak
10%
3. bij gedeeltelijk verlies (van de functie) van de sub 1. en 2. bedoelde organen:
het met de vastgestelde invaliditeit overeenkomende percentage;
Invaliditeit wordt vastgesteld zonder rekening te houden met het beroep van de
verzekerde.
c. bij reeds bestaande invaliditeit: het verschil in percentage invaliditeit als in b.
aangegeven, bepaald voor en na het ongeval;
d. bij uitstel: indien verzekeraar of begunstigde 1 jaar na het ongeval meent, dat er
nog verandering in de mate van invaliditeit kan optreden: uiterlijk 3 jaar na de
datum van het ongeval het als dan vast te stellen bedrag voor blijvende
invaliditeit, verhoogd met rente, die gelijk is aan de wettelijke rente over de
periode van 1 jaar tot maximaal 3 jaar na de datum van het ongeval.
3. Niet verzekerd is/zijn:
het (de) gevolg(en) van:
1. het binnenkrijgen van ziektekiemen door insectenbeet of -steek, waardoor
bijvoorbeeld malaria, vlektyfus, pest of slaapziekte ontstaat;
2. enigerlei vorm van hernia;
3. het zonder valhelm gebruik maken van een motor-, scooter- of bromfiets;
4. ongevallen waarvoor ook bij onvoorziene uitgaven respectievelijk
wintersport/avontuurlijke sporten een uitsluiting geldt;
5. zelfdoding/zelfverminking of poging daartoe.
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Artikel 10. Aansprakelijkheid vakantieverblijf
1. Verzekerd is :
a. schade welke onopzettelijk wordt toegebracht aan gehuurde
verblijfsruimte en de daarin aanwezige of de daarbij behorende
inventaris;
b. de directe gevolgschade van het verloren gaan van de sleutel van een
voor de vakantie gehuurd vakantieverblijf of -kluisje.
Tot maximaal het in het dekkingsoverzicht vermelde bedrag per
gebeurtenis, voorzover de schade groter is dan € 20,-.
2. Niet verzekerd is:
a. schade ontstaan aan casco en/of inventaris ten gevolge van het rijden
of varen met een gehuurd voer- of vaartuig;
b. schade aan een zaak welke tijdens normaal gebruik defect raakt ten
gevolge van slijtage, eigen gebrek e.d., ook al voelt verzekerde zich
moreel aansprakelijk.
Artikel 11. Vervangend vervoer/verblijf
Deze dekking geldt alleen als uit het polisblad blijkt dat deze is meeverzekerd.
1. Dekking en schadevergoeding:
a. vervangend vervoer/verblijf, indien het motorrijtuig /
kampeeraanhangwagen / vakantieverblijf is uitgevallen als gevolg van:
1. een van buitenkomend onheil respectievelijk diefstal in de periode
van 30 dagen voor de aanvangsdatum van de reis tot en met de
afloopdatum daarvan;
2. een mechanische storing in de periode vanaf 2 dagen voor de
aanvangsdatum van de reis tot en met de afloopdatum daarvan en
reparatie niet binnen 48 uur kan plaatsvinden.
b. vervangend vervoer/verblijf in natura of de kosten daarvan, te weten:
1. de huurkosten gedurende maximaal 30 dagen aaneengesloten,
echter uiterlijk tot en met de eerste werkdag na terugkeer in de vaste
woning, (geen bijkomende kosten voor verzekering, reparatie,
benzine e.d.), verbonden aan het huren van een vervangend
voertuig, waarvan de catalogusprijs (ongeveer) gelijk is aan die van
het verzekerde voertuig en in geen geval voor (kampeer)auto’s een
bedrag van €19.000,- te boven gaat en voor motorrijwielen € 9.000,-,
alsmede de extra te betalen verzekeringspremie voor afkoop eigen
risico;
2. de kosten van openbaar vervoer laagste klasse naar de aan te
tonen vakantiebestemming en/of terug, zonder aftrek van bespaarde
vaste kosten, indien verzekerde geen gebruik kan of wil maken van
een vervangend motorrijtuig alsmede indien wij niet in staat zijn een
vervangend voertuig ter beschikking te stellen;
3. gedurende maximaal 30 dagen aaneengesloten, een vervangende
kampeeraanhangwagen;
4. de aantoonbare noodzakelijk gemaakte extra kosten van verblijf
gedurende maximaal 30 dagen tot een maximum van € 45,- per
persoon per dag voor het reisgezelschap voor de (resterende) duur
van het voorgenomen verblijf, indien verzekerde geen gebruik kan of
wil maken van een vervangende kampeeraanhangwagen;
5. de extra kosten van vervoer per trein van de bagage, indien vervoer
daarvan met het vervangende voertuig niet mogelijk is, tot maximaal
€ 250,-.
2. Niet verzekerd is:
schade ontstaan buiten Europa.
Annuleringsdekking
Deze dekking geldt alleen als uit het polisblad blijkt dat deze is meeverzekerd.
Verzekerde Annuleringsredenen
Artikel 12. Verzekerd is:
Annuleren als gevolg van:
1. ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van:
a. verzekerde;
b. familie in de 1e of 2e graad, alsmede zijn huisgenoten, voorzover er
sprake is van, resp. reële kans bestaat op direct levensgevaar;
2. a. het niet kunnen doorgaan van een voorgenomen verblijf bij in het
buitenland woonachtige familie of vrienden door plotseling optredende
ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden van de persoon die de
verzekerde zou huisvesten, waardoor men de verzekerde geen
onderdak kan bieden;
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b. schade aan de gereserveerde accommodatie, waardoor deze niet voor verblijf
geschikt is;
3. na boeking van het arrangement geconstateerde zwangerschap, hetgeen door een
zwangerschapsverklaring kan worden aangetoond en/of complicaties bij
zwangerschap;
4. het niet of niet tijdig kunnen ondergaan van een medisch noodzakelijke of verplichte
inenting;
5. zodanige materiële schade aan eigendommen, woning of bedrijfsgebouwen van
verzekerde, dat verzekerde in zijn hoedanigheid van eigenaar, huurder of feitelijk
leider - eventueel na terugroeping - ter plaatse aanwezig moet zijn;
6. a. uitval tijdens de heenreis van het gebruikte privé vervoermiddel, waarna
repatriëring of invoer van het voertuig noodzakelijk is;
b. een van buitenkomend voorval, zoals aanrijding, diefstal en brand binnen 30
dagen
voor
vertrekdatum,
waardoor
het
privévervoermiddel/kampeeraanhangwagen uitvalt en niet tijdig te repareren is;
7. a. onvrijwillige werkloosheid, buiten de schuld van verzekerde, mits de ontslagdatum
ligt tot uiterlijk 1 maand na afloop van de geboekte reis;
b. het binnen 10 weken voor vertrek of tijdens de vakantie verkrijgen van een baan
van minimaal 20 uur per week voor de duur van minstens een jaar of voor
onbepaalde tijd, voorzover de datum van indiensttreding ligt in genoemde periode:
na werkloosheid, ter gelegenheid waarvan een uitkering werd genoten;
8. a. onverwachte toewijzing van een huurwoning, binnen 30 dagen voor aanvang van
de reis. Voorwaarde is wel dat de verzekerde een officieel huurcontract kan
overleggen waaruit dit blijkt;
b. aankoop van een woning, mits de opleverdatum/overdracht binnen 60 dagen voor
aanvang van of tijdens de reis;
9. definitieve ontwrichting van het huwelijk, waarvoor na het boeken van het
arrangement een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Hiermee wordt
gelijkgesteld
het
ontbinden
van
een
notarieel
vastgelegde
samenlevingsovereenkomst;
10.een niet te verwachten en niet tot na de geboekte reis uit te stellen herexamen, na
het afleggen van het eindexamen voor een meerjarige schoolopleiding;
11.het onverwacht niet kunnen verkrijgen van een visum, tenzij verzekerde het visum
niet krijgt omdat hij of diens vertegenwoordiger het visum te laat heeft aangevraagd;
12.annulering door de reisgenoot die een onder onze verzekeringsvoorwaarden gedekte
gebeurtenis overkomt waardoor verzekerde alleen reizend wordt. Voorwaarde is dat
verzekerde en de reisgenoot samen heen en terug zouden reizen. Onder verzekerde
wordt in dit verband ook verstaan: de personen die bij het bevolkingsregister op
hetzelfde adres staan ingeschreven.
Artikel 13. Uitgekeerd wordt:
1. a. de annuleringskosten die na annulering verschuldigd zijn;
b. de pro-rata berekende schade op basis van de reissom (exclusief toeslagen) bij
tussentijdse afbreking van het arrangement;
c. de pro-rata berekende schade in geval van onvoorziene ziekenhuisopname
(minimaal één nacht) van verzekerde voor de opgenomen verzekerde zelf en zijn
meereizende, op de polis genoemde, familieleden in de 1e en 2e graad;
d. de pro-rata berekende schade voor verzekerde zelf en maximaal 1 meereizend
gezinslid, indien het medisch niet verantwoord is de voor vertrek geboekte
rondreis te vervolgen;
e. de kosten van het overboeken naar een latere datum, waardoor totale annulering
voorkomen wordt;
f. de verhoging per persoon van de oorspronkelijke reissom bij gedeeltelijke
annulering, tot maximaal de totale annuleringskosten;
g. extra reiskosten van verzekerde, noodzakelijk geworden omdat hij op medisch
advies met een ander vervoermiddel dan was voorgenomen naar zijn
vakantiebestemming moet reizen;
h. de helft van de prijs van het losse vliegticket.
2. maximaal het verzekerd bedrag zoals vermeld op het polisblad 13.3. de pro-rata
berekende schade,
a. indien verzekerde naar Nederland terugkeert ten gevolge van een voorval,
genoemd onder artikel 12.1.a;
b. in geval van vertraging van boot, bus, trein of vliegtuig bij vertrek uit Nederland of
bij aankomst op de vakantiebestemming door oorzaken gelegen buiten de wil van
verzekerde, reis- of vervoersorganisatie. Bij vertraging van 8 tot 20 uur wordt 1
dag vergoed, bij 20 tot 32 uur 2 dagen en bij meer dan 32 uur 3 dagen.

Artikel 15. Uitgekeerd wordt:
1. de volledige reissom, tot een maximum bedrag zoals vermeld op de
polis, bij voortijdige terugkeer, mits noodzakelijk en met toestemming van
de Bovemij Alarm Serviice in verband met:
a. overlijden van de verzekerde, zijn bloed- of aanverwanten in de 1e of
2e graad;
b. ernstig ongeval of ziekte van verzekerde, indien het ongeval of de
ziekte leidt tot ziekenhuisopname op de vakantiebestemming,
respectievelijk na voortijdige terugkeer in Nederland;
c. ernstig ongeval of ziekte van niet meereizende bloed- of aanverwanten
in de 1e of 2e graad voor zover sprake is van, respectievelijk reële kans
bestaat op direct levensgevaar;
d. ziekenhuisopname langer dan 3 nachten tijdens de verzekerde reis
zonder dat voortijdige terugkeer naar Nederland plaatsvindt;
e. complicaties bij zwangerschap van verzekerde of diens partner, indien
deze complicaties leiden tot ziekenhuisopname op de
vakantiebestemming, respectievelijk na voortijdige terugkeer in
Nederland;
f. zodanige materiële schade aan eigendommen, woning of
bedrijfsgebouwen, dat verzekerde in zijn hoedanigheid van eigenaar,
huurder of feitelijke leider – eventueel na terugroeping – ter plaatse
aanwezig moet zijn.
2. een pro-rata berekende schade:
a. bij voortijdige terugkeer ten gevolge van het tijdens de reis uitvallen van
het gebruikte privé-vervoermiddel, waarna repatriëring of invoer van het
voertuig noodzakelijk is;
b. indien het voor verzekerde medisch niet verantwoord is een voor
vertrek geboekte rondreis te volgen;
c. voor het reisgezelschap in geval van onvoorziene ziekenhuisopname
van een verzekerde van 1,2 of 3 nachten.
3. Vergoeding bij vertraging:
a. in geval van vertraging van boot, bus, trein of vliegtuig bij vertrek uit
Nederland of bij aankomst op de vakantiebestemming door oorzaken
gelegen buiten de wil van de verzekerde, reis- of vervoersorganisatie.
Bij vertraging van 8 tot 20 uur wordt 1 dag vergoed, bij 20 tot 32 uur 2
dagen en bij meer dan 32 uur 3 dagen.
Artikel 16. Recht op uitkering
Recht op volledige vergoeding van de reissom bestaat uitsluitend:
1. voor het reisgezelschap;
2. indien voor de voortijdige terugkeer toestemming is verleend door de
Bovemij Alarm Service.
Artikel 17. Schadebetaling
1. Nadat de verplichting tot betaling en de hoogte van de schadevergoeding
door ons zijn vastgesteld, gaan wij tot betaling over aan:
a. u;
óf
b. het reisbureau, indien het reisbureau hierom verzoekt. Verzekerde kan
hiertegen geen bezwaar aantekenen.
De betaling vindt uitsluitend plaats op een door verzekerde opgegeven
Nederlandse bank- of girorekening.
Artikel 18. Niet verzekerd is schade:
1. als gevolg van onlusten met gebruik van vuurwapens met als doel het
bestaande gezag omverwerpen;
2. bestaande uit gederfde inkomsten;
3. als gevolg van andere dan de genoemde verzekerde annuleringsredenen;
4. verband houdend met reeds bestaande ziekte, aandoening of afwijking bij
verzekerde, zijn huisgenoten of familieleden in de 1e of 2e graad. Deze
uitsluiting is alleen van toepassing indien de verzekering meer dan 7
dagen na de boekingsdatum is gesloten.

Artikel 14. Recht op uitkering
Bij annulering voor vertrek heeft alleen de op de polis genoemde verzekerde recht op
uitkering.
Bij af- of onderbreking van het arrangement wordt vergoeding naar rato gegeven.
Indien de Luxe Doorlopende Annuleringsverzekering is verzekerd, gelden artikelen 15
en 16 in plaats van 13 en 14.
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Artikel 19. Concerten en theatervoorstellingen
1. Verzekerd is:
annulering van het concert of de theatervoorstelling als gevolg van:
a. de redenen genoemd in artikel 12.1.a, 12.1.c en 12.1.i;
b. uitval van het gebruikte privé-vervoermiddel tijdens de heenreis naar het concert
of de theatervoorstelling.
2. Uitgekeerd wordt:
de kostprijs van het concert-/theaterticket exclusief administratie- of
reserveringskosten.
3. Niet verzekerd is:
annulering als gevolg van andere oorzaken dan genoemd in artikel 12.
4. Verplichtingen:
in geval van annulering is verzekerde verplicht de complete, ongebruikte tickets
inclusief controlestrook aan ons te zenden.

Doorlopende annuleringsverzekering
Standaard annuleringskosten: maximaal € 1.500,- (per persoon) en € 6.000,(per reis).
De annuleringskosten bij de hogere verzekerde bedragen: maximaal € 3.000,(per persoon) en € 12.000,- (per reis).

Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Dekkingsoverzicht
Bagage per verzekerde per reis maximaal
€ 3.000,-:
waaronder:
- brillen en contactlenzen
€
300,- (huur)fiets en fietsaanhanger
€
300,- audio-, audiovisuele- en computerapparatuur
en toebehoren
€
300,- hobby- en sportuitrusting per item (artikel 5.1.c)*
€
300,- prothesen, hoorapparaten en tandbeugels
€
300,- sieraden, horloges en overige kostbaarheden
€
300,- voor de reis aangeschafte artikelen die bestemd
zijn ter schenking
€
300,- tijdens de reis aangeschafte artikelen waaronder
cadeaus, souvenirs etc.
€
300,per reisgezelschap geldt een maximum voor:
- autoradio-/cassette-/CD-apparatuur/los
navigatiesysteem
€
300,- gereedschap en reserveonderdelen
€
300,- mobiele telefoonapparatuur
€
300,- foto-, film- en videoapparatuur en toebehoren
€ 1.500,Eigen risico per gebeurtenis
zie polisblad
Onvoorziene uitgaven:
- extra vervoerskosten met toestemming Bovemij Alarm Service
- medische kosten in het buitenland**
- medische kosten in Nederland per verzekerde**
- tandheelkundige kosten per verzekerde*
- extra verblijfskosten p.p. per dag onder aftrek van
10% i.v.m. bespaarde kosten
- gebruik eigen auto met toestemming Bovemij Alarm Service
max.
- telecommunicatiekosten met de Bovemij Alarm Service
of haar steunpunten
- telecommunicatiekosten met derden
Aansprakelijkheid:
- schade aan een gehuurd vakantieverblijf (artikel 10)
maximaal (franchise € 20,-)

€
€

kostprijs
kostprijs
1.000,300,-

€
45,kostprijs tot
€ 0,18/km

€

kostprijs
100,-

€

450,-

€

1.500,-

€

300,-**

Ongevallen:
In geval van overlijden
- € 25.000,- voor personen van 16 t/m 70 jaar
- € 5.000,- voor personen van 0 t/m 15 jaar
- € 5.000,- voor personen van 71 jaar en ouder
In geval van blijvende invaliditeit
- € 50.000,- voor personen van 16 t/m 70 jaar
- € 75.000,- voor personen van 0 t/m 15 jaar
- € 2.500,- voor personen van 71 jaar en ouder
* Indien de extra premie is betaald:
- hobby- en sportuitrusting: extra per reisgezelschap
- geld: per reisgezelschap (waaronder max. €100,voor oplaadbare betaalmiddelen etc.)
In totaal niet meer dan € 1.500,-

** boven de bestaande ziektekostenverzekering of ziektekostenvoorziening
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