Kostbaarhedenverzekering ZW-KO-01-V
Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert
u uw kostbaarheden.

Hoe leest u deze polisvoorwaarden?
Onze verzekeringen bestaan uit Algemene voorwaarden Particulier, Bijzondere voorwaarden, het polisblad
en soms clausules. Samen vormen zij de afspraken die wij met u maken over de verzekering. In de Bijzondere
voorwaarden die u nu leest, staan de regels die voor uw verzekering gelden. Via de inhoudsopgave kunt u
makkelijk vinden waar welke regel staat. Op het polisblad staat welke verzekering u precies hebt afgesloten.
Op het polisblad staat ook of er voor de verzekering clausules gelden. In de clausules staan extra afspraken.
In deze polisvoorwaarden worden soms woorden gebruikt met een eigen betekenis. Omdat dit voor de
verzekering nodig is, kunnen we dat niet altijd voorkomen. We kunnen ze wel uitleggen. Dit doen we op de
laatste pagina van deze voorwaarden.
Wij hebben ons best gedaan om de voorwaarden zo duidelijk mogelijk te maken. Hebt u toch nog vragen?
Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur of met ons.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?
Onze Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden zijn altijd van toepassing. Daarnaast zijn er
Bijzondere voorwaarden van toepassing. Als er tegenstrijdigheden zijn in de voorwaarden, gaan de
Bijzondere voorwaarden voor onze Algemene voorwaarden Particulier. De extra afspraken in de clausules
gaan weer voor de regels van de Bijzondere voorwaarden.

Inhoudsopgave
1. Welke spullen zijn verzekerd?
a. Welke risico’s zijn verzekerd?
b. Wat is niet verzekerd?
c. Waar zijn de spullen verzekerd?
d. Wat is het eigen risico?
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2. Hoe stellen wij de schade vast?
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3. Welke extra aandachtspunten zijn er?
a. Wat is voorzichtig met spullen omgaan?
b. Wat gebeurt er als het risico verandert?
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4. Wat bedoelen wij met…?

4

Waarvoor bent u verzekerd?
Met de Kostbaarhedenverzekering verzekert u uw kostbare spullen.

1. Welke spullen zijn verzekerd?
Verzekerd zijn de voorwerpen die op het polisblad zijn genoemd.

a. Welke risico’s zijn verzekerd?
-

Brand (ook veroorzaakt door een slechte eigenschap van de spullen zelf);
Ontploffing (ook veroorzaakt door een slechte eigenschap van de spullen zelf);
Vermissing, verlies, diefstal, beroving en afpersing;
Elke andere gebeurtenis dan is genoemd. Maar alleen als dit plotseling en onverwacht gebeurt;
Bereddingskosten. Dit zijn kosten die zijn gemaakt om de schade te beperken.

b. Wat is niet verzekerd?
Niet verzekerd is schade:
- waarvan u wist dat die zou ontstaan;
- ontstaan doordat u niet voorzichtig met uw spullen omgaat;
- ontstaan door een verkeerde bewerking, reparatie of restauratie;
- ontstaan door slijtage, een geleidelijke inwerking en normaal gebruik;
- ontstaan door ongedierte;
- ontstaan door ontsieringen zoals krassen, deuken of vlekken;
- ontstaan doordat u de goederen verhuurt, in onderpand of bewaring geeft;
-	
ontstaan omdat de goederen in beslag werden genomen of vernietigd in opdracht van de douane
of de overheid;
- ontstaan door waardevermindering omdat een onderdeel mist of een verzameling niet meer compleet is.

De volgende zaken zijn alleen verzekerd als deze tegelijk beschadigd zijn met andere (onder)delen van de
verzekerde voorwerpen. Hierbij gaat het om schade:
- aan het glas of de veren van een uurwerk;
- door stroom- of batterijlekken;
- aan trommelvellen en -stokken, balgen, rietjes, haren en snaren;
- aan foedralen, koffers, etuis en standaards;
- aan lampen of buizen;
- aan losse bijbehorende beeld-, geluids-, en andere informatiedragers.
Let op: lees ook ‘Wat is nooit verzekerd?’. Dit vindt u in onze Algemene voorwaarden Particulier.
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c. Waar zijn de spullen verzekerd?
 e spullen zijn verzekerd in de hele wereld behalve:
D
schilderijen, aquarellen, prenten en tekeningen. Hiervoor geldt dat zij alleen verzekerd zijn in het gebouw
dat op het polisblad staat. Bij vervoer naar een ander gebouw zijn deze spullen ook verzekerd als er sporen
zijn van (in)braak aan het vervoermiddel. Het gebouw waar ze naartoe worden gebracht, moet aan dezelfde
beveiligingseisen voldoen als het gebouw dat op het polisblad staat. Brengt u uw verzekerde spullen over
naar een ander gebouw? Dan moet u deze verandering zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Zie ook ‘Wat
gebeurt er als het risico verandert?’.

d. Wat is het eigen risico?
- € 100,- per schade.
- Als er een ander eigen risico geldt, staat dit op het polisblad of in een clausule.
-	Hebt u meerdere verzekeringen bij ons afgesloten? En gelden er meerdere eigen risico’s? Dan geldt per
gebeurtenis één keer het hoogste eigen risico.

2. Hoe stellen wij de schade vast?
•	Voor het vaststellen van de schade kunnen wij een expert inschakelen. De kosten van deze expert zijn
voor onze rekening.
•	In het rapport van de expert(s) staat het verschil tussen de dagwaarde voor en de dagwaarde direct na
de schade van het verzekerde voorwerp.
•	Is het verzekerde voorwerp niet ouder dan 12 maanden? En zijn de reparatiekosten hoger dan de
nieuwwaarde? Dan krijgt u de nieuwwaarde vergoed.
•	Is het verzekerde voorwerp ouder dan 12 maanden of hebt u deze tweedehands gekocht? En zijn de
reparatiekosten hoger dan de dagwaarde? Dan krijgt u de dagwaarde vergoed.
•	Is de waarde verminderd door de schade en heeft de reparatie dit niet (helemaal) kunnen verhelpen?
Dan vergoeden wij ook de waardevermindering.
•	Is de verzekerde waarde van te voren vastgesteld via een taxatierapport? En is het rapport opgemaakt
door een door ons toegestane taxateur? Dan geldt als waarde het getaxeerde bedrag. En wordt bij
schade die waarde aangehouden of worden de herstelkosten aangehouden die deskundigen hier aan
toekennen.
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3. Welke extra aandachtspunten zijn er?
a. Wat is voorzichtig met spullen omgaan?
 e verzekering geldt alleen als u voldoende voorzichtig bent met uw spullen. U moet uw best hebben gedaan
D
om diefstal, verlies, vermissing of beschadiging te voorkomen. Dit is een lastig onderwerp, omdat het vaak
afhangt van de specifieke situatie. Ons uitgangspunt is of u redelijkerwijs betere maatregelen had kunnen
nemen om de schade te voorkomen. Als dat het geval is, betalen wij de schade niet. Hieronder ziet u een
aantal voorbeelden van situaties waarin wij de schade niet betalen.
Wij vergoeden de schade niet als:
- u kostbare spullen onbeheerd of zonder toezicht achterlaat in een niet goed afgesloten ruimte;
-	u de spullen in de auto of een ander motorrijtuig achterlaat. Wel verzekeren wij de schade als de auto
goed is afgesloten en de spullen van buitenaf niet zichtbaar zijn. Daarbij moet de schade zijn veroorzaakt
tussen 7.00 uur en 22.00 uur en moeten er sporen van inbraak zijn;
-	de kostbaarheden worden gestolen uit de caravan, camper of een pleziervaartuig. Behalve als deze
kostbaarheden in de kluis waren opgeborgen en er sporen van inbraak zijn.

b. Wat gebeurt er als het risico verandert?
- 	Bij het afsluiten van de verzekering hebt u aan ons opgegeven wat de beveiliging en het gebruik van het
gebouw is. Zijn hierin veranderingen (risicowijziging) gekomen? Bijvoorbeeld verbouw, verandering van
de beveiliging en het gebruik. Dan moet u dit direct aan ons doorgeven.
-	Geeft u de risicowijziging niet binnen 30 dagen door? Dan hebt u geen recht op schadevergoeding. Tenzij
wij de verzekering na de melding ongewijzigd zouden hebben voortgezet.
- 	Bij een verandering van het risico mogen wij de premie en de voorwaarden veranderen. Ook mogen wij
de verzekering beëindigen.
- 	Heeft de risicowijziging te maken met illegale praktijken? Bijvoorbeeld hennepteelt, productie van hardof softdrugs, opslag van gestolen goederen etc. Dan hebt u geen recht op schadevergoeding. Dit geldt
ook als u van de risicowijziging niets wist of niet had kunnen weten.
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4. Wat bedoelen wij met…?
In de polisvoorwaarden worden soms begrippen gebruikt met een eigen betekenis. Omdat dit voor de
verzekering nodig is, kunnen we dat niet altijd voorkomen. Daarom leggen we ze hieronder uit. Ook vindt u
uitleg van de gebruikte begrippen in de Algemene voorwaarden Particulier.

Braak of inbraak: Iemand die zonder uw toestemming het gebouw is binnengekomen. Dit gaat dan met
geweld door afsluitingen te verbreken of deuren of vensters te forceren.
Brand: Open vuur dat zich ongehinderd kan uitbreiden en schade veroorzaakt. Dit is dus niet schroeien,
zengen, smelten, broeien, verkolen, doorbranden, inductie, kortsluiting en oververhitting.
Dagwaarde: De nieuwwaarde van uw spullen min een bedrag voor slijtage of ouder worden.
Gebouw: Uw woonhuis of pand waarvan het adres genoemd is op het polisblad.
Getaxeerde waarde: Is het verzekerde bedrag vastgesteld via een taxatierapport waarin wordt verwezen
naar art. 7:960BW? En is het rapport opgemaakt door een door ons toegestane taxateur? Dan geldt als
waarde het getaxeerde bedrag. De regels bij taxatie zijn:
- De taxatie is geldig van de 1e t/m 36e maand na de taxatie.
- Is er geen nieuwe taxatie na de 36e maand?
- 	Vanaf de 36e maand gaan we er vanuit dat u zelf de verzekerde waarde hebt vastgesteld. Dit betekent dat
bij schade onderverzekering mogelijk is als de werkelijke waarde hoger blijkt te zijn.
Nieuwwaarde: Het bedrag dat nodig is om nieuwe spullen van dezelfde soort en kwaliteit te kopen.
Ontploffing: Bij een ontploffing komen gassen of dampen plotseling met grote kracht naar buiten. Is de
ontploffing ontstaan in een open of gesloten vat? Dan moet de wand van dit vat door de druk van de gassen
of dampen zijn gescheurd. Met als gevolg dat de druk binnen en buiten het vat hetzelfde wordt. Het maakt
niet uit hoe de gassen of dampen zijn ontstaan. Het maakt ook niet uit of ze er al voor de ontploffing waren
of pas tijdens de ontploffing ontstonden. Is de schade ontstaan buiten een vat? Dan moet de ontploffing zijn
ontstaan door een scheikundige reactie van vaste stoffen, vloeibare stoffen, gassen of dampen.
Let op: is een ontploffing ontstaan door een gebeurtenis waarvoor u geen dekking hebt? Dan hebt u ook geen
dekking voor die ontploffing. De volledige tekst van deze beschrijving is op 5 april 1982 gedeponeerd bij de
arrondissementsrechtbank in Utrecht. Meer informatie kunt u vinden op www.verzekeraars.nl.
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