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Polisvoorwaarden 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
 
 
De informatie over Begripsomschrijving is vermeld in Hoofdstuk Begripsomschrijving van de polisvoorwaarden DZP 12 16. 
 
 

Hoofdstuk 2 omschrijving van de dekking 
 
 
DEKKING KOSTBAARHEDEN 
 
 

Artikel 2.1 Omvang van de dekking 
 
Gedekt is materiële schade door beschadiging aan of verlies van de in de polis omschreven zaken door een gedekte 
gebeurtenis, indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden. 
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze dekking is ingegaan. 
b. Bij het aangaan van deze dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.  
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied. 
d. De dekking Inboedel biedt geen of onvoldoende dekking. 

 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som.  
 
Deze dekking geldt niet indien de schade is ontstaan door of in verband met het door verzekerde niet betrachten van de 
normale voorzichtigheid, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen van de polisvoorwaarden DZP. 
 
2.1.1 Omschreven zaken 

De zaken, die als zodanig zijn vermeld op het polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel of een daarbij behorende 
specificatie. 
 
2.1.2 Waardevaststelling 

 
2.1.2.1 Volgens taxatie artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. 

Indien in de polis of in de specificatie wordt verwezen naar een taxatierapport, zijn de objecten verzekerd met taxatie als 
bedoeld in artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek op de som die voor ieder object afzonderlijk is vermeld in het rapport van de voor 
deze taxatie door de partijen benoemde deskundige. Het vorenstaande vindt alleen toepassing indien het rapport of de 
herziening daarvan blijkens dagtekening niet ouder is dan 3 jaar. Na die termijn zal het rapport als leidraad dienen voor de 
schadevergoeding. 
 
2.1.2.2 Volgens aankoopnota 

Indien in de polis of in de specificatie wordt verwezen naar aankoopnota’s, zijn de objecten verzekerd op de som die voor ieder 
object afzonderlijk in de aankoopnota’s is vermeld. De waarde van het object is voor de duur van 3 jaar na de aankoopdatum 
met wederzijds goedvinden vastgesteld op de verzekerde som. Na die termijn zal de nota als leidraad dienen voor de 
schadevergoeding. 
  
2.1.3 Gedekte gebeurtenissen 
a. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die van buiten af op de verzekerde zaken inwerkt. 
b. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die een gevolg is van eigen gebrek van de verzekerde zaken. 
c. Diefstal of poging daartoe en verlies. 

 
2.1.4 Dekkingsgebied 

De verzekering geldt voor gebeurtenissen ontstaan binnen het in de polis aangegeven dekkingsgebied. 
Schilderijen, kunst, antiek en dergelijke zijn verzekerd op de adressen in de taxatierapporten genoemd en in permanent 
bewoonde woonhuizen zonder bedrijf. 
 
 

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen 
 
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking. 

 
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt. 
 
2.2.1 Beredding 

Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan zaken die bij de beredding zijn ingezet. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
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2.2.2 Noodvoorziening 

Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.3 Opruiming 

Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.4 Onbeheerd achtergelaten zaken 

Verzekerde zaken die onbeheerd zijn achtergelaten  
- in een goed afgesloten vervoermiddel of 
- in een goed afgesloten kast in een gebouw.  
 
Deze dekking geldt alleen indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden. 
a. Verzekerde heeft aangetoond dat alle binnen zijn macht liggende maatregelen zijn genomen ter voorkoming van schade en 

    dat in redelijkheid geen betere voorzorgsmaatregelen genomen hadden kunnen worden. 
b. De zaken waren aanwezig in de kofferruimte van een personenauto of in de geblindeerde vrachtruimte van een vracht- of 

    bestelauto en in beide gevallen van buiten af niet zichtbaar.  
c  In geval van diefstal is deze gepleegd door iemand die het vervoermiddel/de kast van buiten af is binnengedrongen door  

    braak aan de buitenkant van het vervoermiddel/de kast.     
 
Indien het vervoermiddel/ de kast zich bevond in een goed afgesloten ruimte, is schade door diefstal ook gedekt indien 
gepleegd door iemand die deze ruimte van buiten af is binnengedrongen door braak aan de buitenkant daarvan. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor Kostbaarheden. 
 
2.2.5 Vervoer / opslag 

Vervoer van verzekerde zaken naar en van de meest geschikte herstel- of bewaarplaats, alsmede het verblijf aldaar zolang dat 
nodig is, als direct en uitsluitend gevolg van een gedekte gebeurtenis. 
 
Indien niet zo spoedig mogelijk tot herstel van de schade of tot vervanging wordt overgegaan, dan wel indien er sprake is van 
definitieve verhuizing naar een andere woning, geldt deze dekking voor een periode van ten hoogste tien weken. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 

 
Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang 
 
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd. 
 
2.3.1 Expertise 

De omvang van de schade wordt vastgesteld door een hierna genoemde deskundige, naar keuze van verzekeraar. 
a. Een door verzekeraar aan te wijzen (herstel)bedrijf dat zich daarbij baseert op vergoeding in natura. 
b. Een door verzekeraar te benoemen expert die zich daarbij baseert op vaststelling in bedragen. 

Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van de omvang van de schade door twee experts overeenkomen, 
benoemen zij elk een expert. Deze experts of hun werkgevers dienen de Gedragscode Expertiseorganisaties na te leven. 

      De twee experts benoemen samen een derde expert, die in geval van verschil binnen de grenzen van de door hen  
      vastgestelde cijfers de bindende vaststelling zal verrichten. 
 
2.3.2 Vaststelling schade aan kostbaarheden 

De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van herstel of naar economische waarde, zoals hierna bepaald. 
a. Indien de vaststelling geschiedt op basis van herstel, wordt de omvang van de schade vastgesteld op de kosten van 

herstel, onder aftrek van een bedrag voor nog bruikbare maar niet hergebruikte restanten, verhoogd met een door de 
schade veroorzaakte en na herstel eventueel resterende waardevermindering. 
Voor zaken die nodig zijn voor het herstel maar die niet meer te verkrijgen zijn, wordt de schade vastgesteld op maximaal 
de laatst bekende gangbare prijs van die zaken. 

b. Indien de vaststelling geschiedt naar economische waarde, wordt de omvang van de schade vastgesteld op het verschil 
tussen de economische waarde onmiddellijk vóór en de waarde van de eventuele restanten op basis van economische 
waarde onmiddellijk ná de gebeurtenis. 

c. Indien de schade op basis van herstel hoger is dan de schade op basis van economische waarde, wordt de schade 
vastgesteld op basis van economische waarde. 

 
2.3.3 Waardevermindering 

Indien de waarde van een stel of van andere bij elkaar behorende zaken minder wordt als gevolg van beschadiging aan of 
verlies van een gedeelte daarvan, blijft deze waardevermindering bij de schadevaststelling buiten beschouwing.  
 
Deze bepaling geldt alleen voor verzamelingen, kunst en antiek. 
 

 
Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting 
 
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico 
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme. 
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Artikel 2.5 Uitkering 
 
2.5.1 Vergoeding in natura 

Verzekeraar heeft het recht vergoeding van (een deel van) de schade in natura te voldoen, eventueel aangevuld met een 
uitkering in geld voor door de schade veroorzaakte waardevermindering, en wel zodanig dat verzekerde redelijkerwijs geacht 
kan worden (voor dat deel van de schade) schadeloos te zijn gesteld. 
 
Indien verzekeraar van dit recht gebruikmaakt, is hij gemachtigd om daartoe een (herstel)bedrijf aan te wijzen en dit namens 
verzekerde in te schakelen.  
 
2.5.2 Vergoeding in geld 

Vergoeding van (het deel van) de schade waarvoor verzekeraar geen gebruik maakt van zijn recht deze in natura te vergoeden, 
vindt plaats door die schadevergoeding in één termijn uit te keren. 
 
 

Hoofdstuk 3 Uitsluitingen 
 
 

Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen 
 
De algemene uitsluitingen zijn vermeld in Hoofdstuk Uitsluitingen van de polisvoorwaarden DZP 12 16. 
 
 

Artikel 3.2 Uitsluitingen Kostbaarhedenverzekering 
 
3.2.1 Aardbeving / vulkanische uitbarsting 

Schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen van de 
polisvoorwaarden DZP.  
 
3.2.2 Overstroming 

Schade door overstroming, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen van de polisvoorwaarden DZP. 
Onder deze uitsluiting vallen niet: 
a.  schade door brand en ontploffing als gevolg van overstroming; 
b.  schade door hevige lokale regenval, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen. 

 
3.2.3 Geleidelijk ontstane schade 

Schade als gevolg van een gebeurtenis die niet onvoorzien, plotseling en/of onverwacht op de verzekerde zaken inwerkt, maar 
die geleidelijk is ontstaan, zoals door de hierna genoemde voorvallen / omstandigheden / gebeurtenissen. 
a. Slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting en corrosie (roestvorming). 
b. Huisdieren, insecten, ongedierte, bacteriën, virussen, schimmel- en zwamvorming en plantengroei. 
c. (Grond)verzakking en (grond)verschuiving. 
 
3.2.4 Voorzienbare / verwachte gebeurtenissen 

Schade als gevolg van een gebeurtenis die niet onvoorzien, plotseling en/of onverwacht op de verzekerde zaken inwerkt, maar 
die voorzienbaar of te verwachten is, zoals door de hierna genoemde voorvallen / omstandigheden / gebeurtenissen. 
a. Schade ontstaan tijdens normaal gebruik, zoals vlekken, barsten, krassen, schrammen of deuken. 
b. Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden door verzekerde in het kader van reiniging, onderhoud en reparatie van de 
      verzekerde zaken. 
 
3.2.5 Milieu 

Schade als gevolg van door de lucht getransporteerde verontreinigende en/of bederf veroorzakende stoffen die niet afkomstig 
zijn van  
a.  de locatie waar de verzekerde zaken zijn gedekt; 
b.  de direct aangrenzende percelen. 

 
3.2.6 Opzet / schuld 

Schade die een verzekerde persoon met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt of verergerd, ongeacht wie de schade 
lijdt. 
 
3.2.7 Gevangenneming / inbeslagneming / verbeurdverklaring 

Schade door of in verband met gevangenneming, inbeslagneming of verbeurdverklaring. 

 
3.2.8 Gebruik door derden 

Schade aan zaken gedurende de tijd waarin die zaken in gebruik zijn bij een ander dan verzekerde. 
 
3.2.9 Pand / huur / consignatie 

Schade aan zaken gedurende de tijd waarin die zaken in pand, huur of consignatie zijn gegeven.  
 
3.2.10 Kortsluiting 

Schade die uitsluitend bestaat uit het doorbranden van elektrische apparaten en motoren. 
 
3.2.11 Batterijen / accu's 

Schade door of bestaande uit lekkage van batterijen en accu's. 
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3.2.12 Onderdelen / zekeringen 

Schade die uitsluitend bestaat uit beschadiging van onderdelen die regelmatig vervangen (moeten) worden, alsmede van 
smeltveiligheden (zekeringen). 
 
3.2.13 Snaren / strijkstokharen 

Schade die uitsluitend bestaat uit het springen van snaren of strijkstokharen. 
 
3.2.14 Trommelvellen / -stokken 

Schade die uitsluitend bestaat uit beschadiging van trommelvellen en trommelstokken. 
 
3.2.15 Onvoldoende onderhoud 

Schade door of in verband met onvoldoende onderhoud van sportuitrustingen / -attributen, alsmede schade door of in verband 
met verzuim tijdig voor reparatie of vervanging te zorgen. 
 
3.2.16 Verlies van golfballen 

Schade die uitsluitend bestaat uit verlies of beschadiging van golfballen. 
 
3.2.17 Duiksportuitrusting 

Schade aan duiksportuitrusting tijdens de beoefening van de onderwatersport terwijl die verzekerde persoon niet in het bezit is 
van een officieel duikbrevet. 
 
3.2.18 Wapens 

Schade aan of verlies van een wapen, alsmede schade door of in verband met het bezit of gebruik van een wapen, indien 
verzekerde niet voldeed aan ter zake geldende wettelijke voorschriften en bepalingen. 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Wijziging van het risico 
 
 

Artikel 4.1 Risicowijziging 
 
Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, verzekeraar in kennis te stellen 
van wijzigingen, zoals hierna is aangegeven, tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt dat hij van het optreden van die 
wijziging niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. 
 
4.1.1 Risicowijziging dekkingen Kostbaarhedenverzekering  

a. Wijziging van gebruik, bouwaard of dakbedekking van de woning op het risicoadres, zoals in de polis omschreven. 
b. Het feit dat de woning 

- geheel of grotendeels leeg komt te staan en/of 
- buiten gebruik is gedurende een aaneengesloten periode die (naar verwachting) langer dan twee maanden zal duren  
  en/of 
- geheel of gedeeltelijk wordt gekraakt. 

c.  Verhuizing van de inboedel naar een ander adres, onder opgave van gebruik, bouwaard en dakbedekking van het gebouw  
       waarnaar de inboedel wordt overgebracht. 
d. Het feit dat de verzekerde zaken, anders dan incidenteel, beroepsmatig worden gebruikt. 
 
4.1.2 Voortzetting na risicowijziging 
a. Na ontvangst van de melding van de risicowijziging beoordeelt verzekeraar of gewijzigde of voortbouwende voortzetting van 

de verzekering op basis van de dan geldende acceptatierichtlijnen en tarieven mogelijk is. 
b. Indien gewijzigde of voortbouwende voortzetting wordt overeengekomen, wordt de nieuwe premie berekend en/of worden 

de nieuwe voorwaarden toegepast op basis van de dan geldende tarieven en voorwaarden, vanaf de datum waarop de 
risicowijziging plaatsvond. 

c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over voortzetting van de verzekering, eindigt de verzekering één 

maand na de mededeling hiervan door verzekeraar. 
 
Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang voortzetting niet is overeengekomen, blijft deze ongewijzigd van 
kracht. 
 
4.1.3 Gevolgen van niet melden risicowijziging 
a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig verzekeraar in kennis te stellen van de risicowijziging, maar voortzetting zou zijn 

overeengekomen indien verzekeringnemer zijn verplichting tot melding wel zou zijn nagekomen, zijn per de wijzigingsdatum 
opeisbaar de premie en assurantiebelasting die verzekeringnemer na de risicowijziging verschuldigd zou zijn.  

b.  Indien voortzetting op basis van gewijzigde voorwaarden zou zijn overeengekomen, bestaat, vanaf de datum waarop 

verzekeringnemer de risicowijziging uiterlijk had moeten melden, slechts dekking alsof deze voorwaarden waren 
overeengekomen. Een eventuele schade-uitkering zal echter worden berekend in dezelfde verhouding als de vóór de 
risicowijziging geldende premie staat tot de ná de voortzetting geldende premie als die hoger is. 

c.  Indien geen voortzetting zou zijn overeengekomen, bestaat er geen dekking voor schaden die zijn ontstaan na de datum 

waarop verzekeringnemer de risicowijziging uiterlijk had moeten melden. 
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Artikel 4.2 Risicobeperking 
 
a.  Indien concrete omstandigheden of ontwikkelingen, zoals aard en omvang van het schadeverloop, verzekeraar tot het 

     oordeel brengen dat toekomstige schade kan worden voorkomen of beperkt door het nemen van risicobeperkende 
     maatregelen door verzekeringnemer, heeft verzekeraar het recht het nemen van deze maatregelen voor te schrijven. 
b. Verzekeringnemer is verplicht om in redelijkheid zorg te dragen voor en/of bij te dragen aan het nemen van de door 

    verzekeraar aangegeven maatregelen.  
 
 
Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot beëindiging 
op andere gronden leiden. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


