Bijzondere voorwaarden: Muziekinstrumenten ZW-IG-M-01-V
Staat er muziekinstrumenten op uw polisblad? Dan wordt uw verzekering uitgebreid met een dekking voor
muziekinstrumenten. Hieronder leest u enkele regels. Deze zijn een wijziging of aanvulling op de regels van
uw Inventaris- en goederenverzekering.

a. Wat bedoelen wij met…?
Muziekinstrumenten: dit zijn instrumenten die gebruikt worden om muziek te maken.

b. Wat is verzekerd?
De muziekinstrumenten. Wat hier precies onder valt, staat op uw polisblad.

c. Welke risico’s zijn verzekerd?
Verzekerd is beschadiging of verlies door:
-	elke plotselinge en onverwachte gebeurtenis. Niet verzekerd is schade als gevolg van een slechte
eigenschap van het verzekerde voorwerp zelf;
-	brand, ontploffing en kortsluiting. Ook als dit door een slechte eigenschap van het verzekerde voorwerp
zelf wordt veroorzaakt;
-	diefstal, maar alleen na sporen van inbraak aan uw gebouw;
-	diefstal uit een auto. Dit is alleen verzekerd met zichtbare sporen van braak aan de afgesloten
kofferruimte. De verzekerde spullen mogen niet zichtbaar opgeborgen zijn. Tussen 22.00 en 7.00 uur
moet de auto gestald zijn in een afgesloten ruimte waar alleen u kunt komen.

d. Waar bent u verzekerd?
In de hele wereld.
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e. Wat is niet verzekerd?
Niet verzekerd is schade:
-	door slijtage of een andere oorzaak die geleidelijk schade veroorzaakt;
-	door schrammen, krassen, deuken en andere soortgelijke oppervlakteschade die het gebruik niet
beïnvloedt;
- als u de spullen verhuurt.
Let op: lees ook ‘Wat is nooit verzekerd?’. Dit vindt u in de Algemene voorwaarden Zakelijk. Ook gelden de
regels van de Bijzondere voorwaarden. Lees hierin bijvoorbeeld ‘Wat is niet verzekerd?’.

f. Welke bijzonderheden zijn er?
De schade-uitkering wordt vastgesteld op basis van de nieuwwaarde. Zie hiervoor de regels ‘Hoe stellen wij
de schade-uitkering vast?’. Bij nieuwe muziekinstrumenten wordt er tot 2 jaar bij schade geen bedrag voor
ouderdom of slijtage afgetrokken.

g. Welk maximum bedrag is verzekerd?
Het verzekerde bedrag staat op het polisblad.
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