Kruidvat Inboedelverzekering

Bijzondere Voorwaarden
nr. 2010K-IB

Inhoudsopgave

						
Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op
de inboedelverzekering
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1.

Begripsomschrijvingen

1.1.

Verzekerden
Verzekerden zijn:
a u, de verzekeringnemer;
b uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u duurzaam samenwoont;
c 	de ongehuwde kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner, die bij u inwonen, waaronder de pleeg- en
stiefkinderen;
d de bij u inwonende (groot)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner.

1.2

Inboedel

	Onder inboedel wordt verstaan: alle roerende spullen die behoren tot de particuliere huishouding van de
verzekerden, met inbegrip van:
- 	gereedschappen, waaronder ook gereedschappen die u voor de uitoefening van uw beroep in loondienst in
huis heeft;
- brom- en (snor)fietsen als deze in het woonhuis zijn gestald;
-	motorisch voortbewogen grasmaaimachines en kinderspeelgoed, die een snelheid van 16 km per uur niet
kunnen overschrijden;
- kleine huisdieren;
-	soortgelijke spullen als hier beschreven van een ander dan een verzekerde die tijdelijk door een verzekerde
worden gebruikt en die niet door de eigenaar van die spullen zelf of iemand anders zijn verzekerd.
Niet tot de inboedel worden gerekend:
- 	motorrijtuigen (anders dan die we hierboven noemen), vaartuigen en caravans, en de onderdelen en
toebehoren hiervan;
- aanhangwagens;
- geld en geldswaardig papier.

1.3

Audio-, visuele- en computerapparatuur

	Onder audio-, en visuele apparatuur wordt verstaan: alle apparatuur (m.u.v. muziekinstrumenten) die geluid en/of
beeld vastlegt, weergeeft, ontvangt en/of uitzendt, zoals televisies, radio´s, foto-/film-/videoapparatuur, (mobiele)
telefoons, alsmede de bij de apparatuur behorende randapparatuur. De geluids- en/of beelddragers maken deel
uit van de apparatuur.
	Onder computerapparatuur wordt verstaan: alle apparatuur, geschikt voor het in-/uitvoeren of opslaan van data,
zoals PC´s en laptops, alsmede de bij de apparatuur behorende randapparatuur. De informatiedragers en
standaardprogrammatuur maken deel uit van de apparatuur.

1.4

Lijfsieraden

	Onder lijfsieraden worden verstaan: sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te
worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of
andere dergelijke stoffen, en parels.

1.5

Geld en geldswaardige papieren

	Onder geld wordt verstaan: gemunt geld en bankbiljetten, die tot wettig betaalmiddel dienen.
Onder geldswaardige papieren worden ook verstaan: alle papier waaraan in het economische verkeer een zekere
geldswaarde wordt toegekend, met inbegrip van (kas)cheques, betaalkaarten en credit-cards.

1.6

Kostbaarheden

	Onder kostbaarheden worden verstaan: schilderijen/aquarellen, (postzegel-/munten)verzameling, muziek
instrumenten, antiquiteiten, bont, Perzische tapijten, tafelzilver en recreatiegoederen (hobby- of sportuitrusting).

1.7

Woonhuis

	Onder woonhuis wordt verstaan: het op het polisblad omschreven en door u bewoonde (gedeelte van een)
gebouw, met inbegrip van de daarbij behorende, afsluitbare bijgebouwen zoals garages, schuurtjes en dergelijke.

1.8

Huurdersbelang

	Onder huurdersbelang wordt verstaan, de door u – als huurder – voor eigen rekening aangebracht verbeteringen
aan uw huurhuis. Hierbij moet u denken aan centrale verwarmings-, keuken- en sanitaire installatie,
betimmeringen, behang- en schilderwerk en terreinafscheidingen (zolang dit geen planten, bomen, struiken of
rietmatten zijn), (kunststof) glas, antennes of zonweringen en parket- en laminaatvloeren als deze vast en/of
onderling verlijmd in het woonhuis zijn aangebracht.
Niet aangebouwde bijgebouwen, garages en schuurtjes vallen hier niet onder.
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1.9

Bereddingskosten

	Onder bereddingskosten worden verstaan: de kosten die een verzekerde voor, bij of na een gedekte
schadegebeurtenis heeft gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming van direct dreigende schade of ter
vermindering van bestaande schade. Hieronder wordt ook verstaan schade aan spullen die bij het nemen van de
hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

1.10

Opruimingskosten

	Onder opruimingskosten worden verstaan: de niet in de schadetaxatie opgenomen kosten van het bovengronds
wegruimen en/of afbreken van de verzekerde spullen, voor zover dit wegruimen en/of afbreken het noodzakelijk
gevolg is van een door deze verzekering gedekte schade.

1.11

Schade

	Onder schade wordt verstaan: de aantasting van het vermogen van een verzekerde door beschadiging of verlies
van de verzekerde inboedel.

1.12

Herstelkosten

	Onder herstelkosten vallen alle kosten, om de spullen in de oorspronkelijke staat of vorm terug te brengen,
waaronder ook de noodzakelijke kosten van wegruimen en/of afbreken van de verzekerde spullen om herstel
mogelijk te maken.

1.13

Dagwaarde

	Onder dagwaarde wordt verstaan: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor vermindering van de waarde
door veroudering of slijtage.

1.14

Nieuwwaarde

	Onder nieuwwaarde wordt verstaan: het bedrag nodig voor het aanschaffen van nieuwe spullen van dezelfde
soort en kwaliteit.

1.15

Waardevermindering

	Onder waardevermindering wordt verstaan: de aantasting van het vermogen van verzekerde door achteruitgang in
waarde van beschadigde spullen, als deze achteruitgang door herstel niet ongedaan is te maken.

1.16

Braak

	Onder braak wordt verstaan: zich met geweld, verbreking van afsluitingen of forceren van deuren of vensters
ongeoorloofd toegang verschaffen, waarbij zichtbare sporen van braak aanwezig zijn.
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2.

Dekking
Wat dekt deze verzekering

	Standaard heeft u recht op de module A. Inboedelverzekering. Verder kunt u de dekking van uw verzekering
uitbreiden met de module B. Buitenshuis-/kostbaarhedenverzekering.
De module(s) die u heeft gekozen vermelden wij op het polisblad

2.1.
2.1.1.

Module A. Inboedelverzekering
Dekking

	Wij vergoeden de schade aan de inboedel, audio-, visuele en computerapparatuur en lijfsieraden, als gevolg van
iedere, tijdens de looptijd van deze verzekering voorgevallen oorzaak.
Hierbij geldt:
a 	voor schade aan de inhoud van een koel- en diepvriesinstallatie door stroomuitval wordt nooit meer vergoed
dan € 1.250,-;
b voor schade aan huurdersbelang wordt nooit meer vergoed dan € 5.000,-;
c 	voor schade aan audio-, visuele- en computerapparatuur wordt nooit meer vergoed dan 10% van het
verzekerd bedrag;
d voor schade aan kostbaarheden wordt nooit meer vergoed dan 10% van het verzekerd bedrag;
e voor schade aan lijfsieraden wordt nooit meer vergoed dan 5% van het verzekerd bedrag.

Let op:
	Als de totale waarde van de lijfsieraden die u en uw gezinsleden bezitten meer dan € 12.500,- bedraagt dan
moeten deze bewaard worden in een, in de woning (aan muur of vloer) verankerde, afgesloten inbraakwerende
kluis. Het maakt niet uit of u lijfsieraden wel of niet allemaal heeft verzekerd.
	De waarde in deze kluis mag nooit meer bedragen dan volgens de ‘dekkingsindicatie’ van deze kluis is
toegestaan.
	Als aan deze verplichting niet is voldaan dan vergoeden wij geen schade als gevolg van diefstal, inbraak of
vandalisme.
Deze beperking geldt niet als:
- de lijfsieraden door verzekerde ‘op het lijf’ worden gedragen;
- u kunt aantonen, dat de schade niet het gevolg is van het niet nakomen van deze verplichting.

2.1.2

Diefstal buiten het woonhuis

	Voor schade door diefstal en vandalisme buiten het woonhuis geldt:
-	in een ander woonhuis of in een ander gebouw: schade door diefstal en vandalisme is alleen verzekerd als
degene die deze schade heeft veroorzaakt het woonhuis of gebouw door middel van braak is binnen gegaan,
of als de spullen zijn gestolen uit een behoorlijk afgesloten ruimte;
-	buiten woonhuizen of gebouwen: schade door diefstal, vandalisme en verlies is niet verzekerd.
Ook heeft u dekking voor:
-	diefstal van en vandalisme aan tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed in de tuin of op
het balkon van het woonhuis;
- diefstal uit een motorrijtuig. Hierbij vergoeden wij nooit meer dan € 500,-.
		Als voorwaarde hierbij geldt, dat de spullen niet van buiten zichtbaar opgeborgen waren in een afgesloten
(bagageruimte van het) motorrijtuig en dat deze diefstal vooraf moet zijn gegaan door braak of u of een van de
andere verzekerden in het motorrijtuig aanwezig was.
		Als het hele motorrijtuig wordt gestolen moet u aantonen dat u het motorrijtuig op de juiste manier had
afgesloten;
- schade door gewelddadige beroving en afpersing;
- diefstal en vermissing van gehele kisten, koffers, dozen of verpakkingen met inhoud tijdens verhuizing.
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2.1.3

Uitsluitingen
Wij vergoeden niet de schade:
- die het gevolg is van geleidelijk werkende (weers)invloeden;
- die is veroorzaakt door vochtdoorlating van muren;
- 	die het gevolg is van regen, hagel, sneeuw of smeltwater, als dat het woonhuis is binnengedrongen doordat
ramen, deuren of luiken openstaan;
- die veroorzaakt is door onvoldoende onderhoud, van de inboedel als van woonhuis;
- door foutieve of onvoldoende bewerking, reiniging of reparatie;
- die bestaat uit het doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- 	die is veroorzaakt door dieren die met goedvinden van een verzekerde in het woonhuis aanwezig zijn, en
schade veroorzaakt door ongedierte;
- 	als gevolg van gebeurtenissen die onder de Algemene Voorwaarden zijn uitgesloten.
Voor audio-, visuele en computerapparatuur en lijfsieraden vergoeden wij ook niet de schade:
- die bestaat uit alleen krassen, schrammen of deuken.

2.1.4

Indexering

	Jaarlijks wordt per hoofdpremievervaldatum het verzekerde bedrag aangepast aan de algemene
prijsontwikkelingen van inboedels. De premie wordt daarmee in verhouding verlaagd of verhoogd. Dit vindt plaats
volgens de gegevens van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer van inboedels.

2.1.5.

Garantie tegen onderverzekering

	Uw inboedel is verzekerd met garantie tegen onderverzekering. Wij garanderen, dat wij u de schade volledig
vergoeden, ook al stemt het verzekerde bedrag niet overeen met de volle waarde van de verzekerde inboedel.
	Wij hebben het recht u te verzoeken de waarde van de inboedel door middel van de inboedelmeter of
inventarisatielijst opnieuw vast te stellen:
a na verloop van 5 jaar na een vorige waardering;
b na verhuizing;
c na schade.
	Als u niet binnen 2 maanden heeft voldaan aan ons verzoek tot herwaardering van de waarde van de inboedel,
vervalt de garantie tegen onderverzekering.
	Als bij schade blijkt dat de gegevens op grond waarvan wij de garantie hebben verstrekt door u onjuist of
onvolledig zijn weergegeven, is de garantie niet van kracht.
	Als de garantie niet van kracht is en de waarde van de inboedel voor de schade is hoger dan de verzekerde
waarde, wordt de schade vergoed in verhouding van het verzekerd bedrag tot de werkelijke waarde.

2.1.6

Omvang van de schade / schade-uitkering

	Wij vergoeden de schade op basis van de nieuwwaarde. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele
maximale vergoedingen.
In sommige gevallen vergoeden wij de dagwaarde als de schade betrekking heeft op:
- 	spullen waarvan de dagwaarde onmiddellijk voor de schadegebeurtenis minder bedroeg dan 40% van de
nieuwwaarde;
- spullen die niet meer gebruikt worden;
- brom- en snorfietsen.
	De waarde die door deskundigen hieraan wordt toegekend als de schade betrekking heeft op kunstvoorwerpen,
antiquiteiten en verzamelingen.
	De herstelkosten vermeerderd met de eventuele waardevermindering, tot ten hoogste de nieuwwaarde, als de
schade hersteld kan worden.
Tot ten hoogste voor alle kleine huisdieren tezamen per jaar: € 1.000,-;
- de kosten van een dierenarts;
- 	in geval van overlijden van kleine huisdieren de kosten van aanschaf van een naar soort, ras en leeftijd
vergelijkbaar huisdier.
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2.1.7.

Boven het verzekerde bedrag

Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag:
a de bereddingskosten;
b het salaris en de kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen.
		Het salaris en de kosten van de door de u benoemde expert en de door deze geraadpleegde deskundigen
worden vergoed tot maximaal het salaris en de kosten die de door ons benoemde expert en deskundigen in
rekening brengen;
c de opruimingskosten tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag;
d 	de extra kosten van vervangende woonruimte, hotel, pension, opslag en vervoer van de inboedel tot ten
hoogste 10% van het verzekerde bedrag;
e de extra kosten van levensonderhoud tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag;
f 	de kosten van herstel van tuinaanleg, beplanting en bestrating, inclusief de eventueel daarmee gepaard
gaande kosten van opruiming, voor zover niet ergens anders gedekt op deze of een andere verzekering,
tot ten hoogste 20% van het verzekerde bedrag;
g 	voor schade door brand of diefstal van geld en geldswaardige papieren tot ten hoogste € 1.250,-. Maar dan
moeten het geld en geldswaardig papier op het moment van de schade wel in het woonhuis aanwezig zijn.
Ook heeft u dekking voor gewelddadige beroving en afpersing buiten het woonhuis. Dit bedrag wordt
verminderd met het bedrag waarop de verzekerde volgens een vergoedingsregeling van een bank of andere
instantie recht heeft. Schade door diefstal of verlies van geld als gevolg van misbruik van een pasje met
gebruik van de pincode wordt niet vergoed;
h 	schade aan vaartuigen, aanhangwagens en losse onderdelen en toebehoren van vaartuigen, caravans en
motorrijtuigen tot ten hoogste € 1.000,-. Maar dan moeten deze spullen op het moment van de schade wel in
het woonhuis aanwezig zijn;
i 	andere noodzakelijke kosten, die niet hierboven worden vermeld, tot ten hoogste € 500,-.

2.2.

Module B. Buitenshuis- / Kostbaarhedenverzekering

	Wij vergoeden de schade aan kostbaarheden, audio-, visuele en computerapparatuur en lijfsieraden als gevolg
van iedere, tijdens de looptijd van deze verzekering voorgevallen oorzaak.

2.2.1

Uitsluitingen

Wij vergoeden niet de schade:
- die het gevolg is van geleidelijk werkende (weers)invloeden;
- 	door diefstal en vermissing als de verzekerde spullen buiten het woonhuis zonder direct toezicht zijn
achtergelaten.
		 U heeft wel dekking, als de spullen:
• niet van buiten zichtbaar opgeborgen waren in een afgesloten (bagageruimte van een) motorrijtuig en de
diefstal vooraf is gegaan door braak;
• waren opgeborgen in een behoorlijk afgesloten ruimte;
- die bestaat uit alleen krassen, schrammen of deuken;
- door foutieve of onvoldoende bewerking, reparatie, reiniging of reparatie;
- 	die is veroorzaakt door dieren die met goedvinden van een verzekerde in het woonhuis aanwezig zijn, en
schade veroorzaakt door ongedierte;
- als gevolg van gebeurtenissen die onder de Algemene Voorwaarden zijn uitgesloten.

2.2.2

Omvang van de schade / schade-uitkering
Wij vergoeden, tot ten hoogste het verzekerde bedrag, de schade op basis van de nieuwwaarde.
Ook geldt:
Wij vergoeden als schade:
De naar dagwaarde berekende schade als deze betrekking heeft op:
- 	spullen waarvan de dagwaarde onmiddellijk voor de schadegebeurtenis minder bedroeg dan 40% van de
nieuwwaarde;
- spullen die niet meer gebruikt worden.

	De herstelkosten vermeerderd met de eventuele waardevermindering, tot ten hoogste de nieuwwaarde, als de
schade hersteld kan worden.

2.2.3

Boven het verzekerde bedrag

	Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag het salaris en de kosten van alle experts en de door hen
geraadpleegde deskundigen. Het salaris en de kosten van de door u benoemde expert en de door deze
geraadpleegde deskundigen worden vergoed tot maximaal het salaris en de kosten die de door ons benoemde
expert en deskundigen in rekening brengen.
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3.

Schade

3.1

Vaststelling van de schade
- 	De schade zal in onderling overleg of door een door ons te benoemen expert worden vastgesteld. Als u het
niet eens bent met de schadevaststelling door de expert, spreken wij nu al met u af, dat u een expert kunt
benoemen. U en wij benoemen dan elk een expert.
- 	Deze experts benoemen samen, voor begin van hun werk, een derde expert. Deze zal, als de twee andere
experts het niet over het schadebedrag eens kunnen worden, de grootte van de schade binnen de grenzen
van de beide taxaties vaststellen. Dit is dan bindend voor iedereen.
Door medewerking te verlenen aan de vaststelling van de schade worden wij niet tot uitkering verplicht.

3.2

4

De taxatie van de expert(s) vermeldt:
-	het verschil tussen de nieuwwaarde van de inboedel onmiddellijk voor en onmiddellijk na de
schadegebeurtenis;
- de nieuw- en dagwaarde van de spullen;
- 	als het beschadigde kan worden hersteld: de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis en de door het
herstel niet opgeheven waardevermindering.

Eigen risico
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AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag
AEGON Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden.
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Voor deze verzekering(en) geldt het eigen risico zoals op het polisblad staat. Dit bedrag
wordt ingehouden bij een schade.

