
AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV 
(huishoudelijke inboedel van bewoners) 

Artikel 1 Omvang van de dekking / uitsluitingen 

De verzekering geeft dekking tegen schade aan de verzekerde zaken, zoals omschreven in artikel 1.2.4 
t/m 1.2.6 van de aanvullende voorwaarden brandverzekeringen, door de gevaren: 

1.1 Brand 

1.1.1 Onder brand wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur 
buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen 
brand: 
a zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 
b doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 
c oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

1.1.2 De dekking is van kracht ongeacht of de schade is veroorzaakt door eigen gebrek, eigen bederf of uit 
de aard en de natuur van de verzekerde zaken zelf onmiddellijk voortspruit. 

1.2 Schroeien, zengen en smelten 

1.2.1 Verzekerd is schade door schroeien, zengen en smelten als gevolg van hittestraling van een brandend, 
gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmee. 

1.2.2 Er geldt een eigen risico van € 50,— per gebeurtenis. 

1.3 Ontploffing 

1.3.1 Onder ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door 
een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het 
hierna bepaalde. 
Is de ontploffing ontstaan binnen een — al dan niet gesloten — vat, dan is aan het vereiste van een 
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich 
daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en 
onverschillig of zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld 
werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof 
uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar 
gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de 
eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of 
dampen, welke door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas of dampvormige stoffen of een 
mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. 
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1,3.2 De dekking is van kracht ongeacht of de schade is veroorzaakt door eigen gebrek, eigen bederf of uit 
de aard en de natuur van de verzekerde zaken zelf onmiddellijk voortspruit 

1.4 Blikseminslag 

1.3.1 Onder blikseminslag wordt verstaan het meteorologisch verschijnsel van ontlading van atmosferische 
elektriciteit, zich manifesterende in vernieling door kracht van de ontlading. 

1.4 Overspanning/inductie 

1.4.1 Onder schade door overspanning/inductie wordt verstaan schade aan elektrische en elektronische 
apparatuur/installaties door overspanning/inductie ongeacht hoe de overspanning/inductie is 
ontstaan. 

1.4.2 Als bewijs van overspanning/inductie kan dienen: 
a waarneming door een meteorologisch instituut; 
b verklaring van getuigen; 
c inductie/overspanningsschade aan andere dan de verzekerde zaken in de omgeving; 
d overig bewijs. 

1.5 Lucht- en ruimtevaartuigen 

1.5.1 Onder schade door lucht- en ruimtevaartuigen wordt verstaan, schade aan de verzekerde zaken ten 
gevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of 
ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit 
gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen 
is door enig hier genoemd voorwerp. 

1.6 Storm 

1.6.1 Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7). 
Als bewijs kan dienen: 
a waarneming door een meteorologisch instituut; 
b verklaring van getuigen; 
c stormschade aan andere gebouwen in de omgeving. 

1.6.2 Meegedekt is schade veroorzaakt door met storm meegevoerde zaken. 

1.7 Hagel en sneeuwdruk 

1.7.1 Onder schade door sneeuwdruk wordt verstaan, schade door geheel of gedeeltelijke instorting van een 
gebouw als gevolg van een sneeuw- of ijslaag. 
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1.7.2 Niet gedekt is schade ten gevolge van het binnendringen van hagel en sneeuw door openstaande 
ramen, vensters en deuren, tenzij deze ten gevolge van storm zijn vernield of opengeslagen. 

1.8 Diefstal of poging daartoe 

1.8.1 Onder schade door diefstal of poging daartoe wordt verstaan: 
a diefstal na zichtbare binnen- en/of buitenbraak, alsmede vernieling en/of beschadiging van de 

verzekerde zaken, toegebracht ten tijde of ten gevolge van deze diefstal; 
b diefstal zonder zichtbare sporen van binnen- en/of buitenbraak, indien: 

1 door verzekerde wordt aangetoond dat schade is toegebracht aan muren, afsluitkasten, 
bevestigings- of beveiligingsmiddelen, welke schade direct en onverbrekelijk in verband staat 
met de diefstal, vernieling of beschadiging van de verzekerde zaken; 

2 de diefstal is gepleegd door personeel van de verzekerde deelnemer en zulks onomstotelijk 
wordt aangetoond; 

3 de dader heeft bekend, danwel is veroordeeld; 
4 er andere sporen zijn waarmee onomstotelijk wordt aangetoond dat er sprake is van diefstal; 

c vernieling en/of beschadiging van de verzekerde zaken ten gevolge van poging tot diefstal na 
zichtbare sporen van binnen- en /of buitenbraak. 

1.8.2 Voor diefstal van lijfsieraden geldt een maximum van € 2.500,-- per gebeurtenis per bewoner. 

1.8.3 Uitdrukkelijk wordt bepaald dat van de dekking is uitgesloten, schade ten gevolge van vermissing en 
verdwijning. 

1.9 Afpersing of beroving 

1.9.1 Onder afpersing of beroving wordt verstaan het door geweld of bedreiging met geweld dwingen tot 
afgifte van geld en/of zaken. Hieronder wordt niet verstaan zakkenrollerij. 

1.9.2 De dekking voor schade door afpersing of beroving buiten de verzekerde locatie is gemaximeerd tot: 

© € 500,— voor geld en geldswaardig papier; 

© € 500,— voor lijfsieraden. 

1.10 Water 

1.10.1 Onder schade door water wordt verstaan: 
a onvoorzien uitstromen van water of stoom uit al dan niet tot het in het certificaat omschreven 

gebouw behorende, aan- of afvoerbuizen van de waterleiding, centrale verwarming, 
airconditioninginstallaties, warmwatervoorziening of uit de tot deze installaties behorende of 
daarop aangesloten ketels, bluswatervoorzieningen, reservoirs, geisers, boilers, radiatoren, 
toestellen, apparaten en onderdelen, closets, wastafels, badkuipen, gootstenen, douches en 
dergelijke daaronder begrepen. 
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b onvoorzien uitstromen van water uit aquaria; meeverzekerd is schade aan de aquaria zelf, alsmede 
aan de inhoud ten gevolge van het onvoorzien leeglopen, 

c neerslag, waaronder regen-, sneeuw-, en smeltwater: 
1 onvoorzien binnengedrongen via daken, balkons of vensters, ten gevolge van overlopen of 

lekkage van daken en dakgoten of de bovengrondse afvoerpijpen daarvan; 
2 onvoorzien gestroomd uit binnen het gebouw aanwezige afvoerpijpen van daken, balkons en 

dergelijke of dakgoten; 
3 onvoorzien gestroomd uit binnen het gebouw aanwezige pompputten en reservoirs. 
4 onvoorzien het gebouw binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige 

plaatsehjke neerslag buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige plaatselijke neerslag 
wordt verstaan neerslag van ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 
uur, op en/of nabij de verzekerde locatie waar de schade is ontstaan. 

d onvoorzien uitstromen van water uit een waterbed als gevolg van een plotseling defect. 

1.10.2 Aanvullend wordt bepaald dat: 
a onder uitstromen tevens wordt verstaan lekken en overstromen; 
b onder onvoorzien wordt verstaan onvoorzien voor de bewoner; 
c in geval van een schade zijn tevens gedekt de kosten van opsporing van de breuk of het defect en 

van het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren, vloerbedekking en 
andere onderdelen van het gebouw, voor zover deze kosten voor rekening van verzekerde 
komen. 

1.10.3 Van de dekking is uitgesloten het terugstromen van water uit riolen of grondwater, tenzij via 
afvoerbuizen, sanitaire en andere toestellen het gebouw binnengedrongen. 

1.11 Vorst 

1.11.1 Onder schade door vorst wordt verstaan schade aan leidingen en installaties welke zijn gesprongen ten 
gevolge van vorst, mits en voor zover deze leidingen en installaties zich binnen de verzekerde 
gebouwen bevinden, voor zover deze kosten voor rekening van de bewoner komen. 

1.12 Olie 

1.12.1 Onder schade door olie wordt verstaan, schade door olie welke onvoorzien uit een op een 
rookafvoerkanaal aangesloten verwarmingsinstallatie, waaronder begrepen de daarbij behorende vaste 
leidingen en tanks of reservoirs, is gestroomd. 

1.13 Rook en roet 

1.13.1 Onder schade door rook en roet wordt verstaan, schade door rook en roet welke plotseling is 
uitgestoten door een op een rookafvoerkanaal aangesloten verwarmingsinstallatie. 
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1.14 Vandalisme 

1.14.1 Onder schade door vandalisme wordt verstaan het opzettelijk plegen van vernielingen zonder dat dit 
aanwijsbaar materieel voordeel oplevert, gepleegd door iemand die wederrechtelijk het gebouw is 
binnengedrongen. 

1.14.2 Schade aan leegstaande, geheel of gedeeltelijk gekraakte of buiten gebruik zijnde gebouwen is 
uitgesloten. 

1.15 Relletjes of opstootjes, alsmede onregelmatigheden bij werkstaking 

1.15.1 Onder relletjes of opstootjes wordt verstaan incidentele geweldsmanifestaties. Onder werkstaking 
wordt verstaan het gemeenschappelijk niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van legitiem opgedragen 
werk door een aantal werknemers in een onderneming. 

1.16 Aanrijding of aanvaring 

1.16.1 Onder schade door aanrijding of aanvaring wordt verstaan schade aan de verzekerde zaken door een 
motorrijtuig of een vaartuig en schade door afgevallen of uitgevloeide lading. 

1.17 Omvallen van of aanraking door kranen en heistellingen 

1.18 Omvallen van radio- en t.v.-antennes 

1.18.1 Niet gedekt is schade aan de antennes zelf en schade tijdens werkzaamheden aan de antennes. 

1.19 Glasbreuk 

1.19.1 Onder schade door glasbreuk wordt verstaan schade die het gevolg is van glasbreuk. 

1.19.2 Niet gedekt is schade aan het glas dat de schade veroorzaakt. 

1.20 Kappen of snoeien van bomen 

1.21 Meteoorstenen 

1.22 Luchtdruk 

1.22.1 Onder schade doorluchtdruk wordt verstaan schade ten gevolge van het doorbreken van de 
geluidsbarrière door een luchtvaartuig. 
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Artikel 2 Geld en geldswaardige papieren 

De dekking voor geld en geldswaardige papieren is gemaximeerd tot € 1.000,— per gedekte gebeurtenis 
per bewoner. 

Artikel 3 Aanvullende dekkingen 

Boven het verzekerd bedrag is verzekerd: 

3.1 Opruimingskosten 

3.1.1 De dekking is gemaximeerd tot 20% van het in het certificaat genoemde verzekerd bedrag van de 
betreffende verzekerde locatie ten gevolge van een gedekte gebeurtenis. 

3.2 Extra kosten 

3.2.1 Onder extra kosten wordt verstaan de door verzekerde te lijden schade — in de vorm van te verrichten 
uitgaven, te derven inkomsten of anderszins — ais gevolg van een gedekte gebeurtenis. 

3.2.2 De dekking is gemaximeerd tot € 2.500,— per bewoner. 

3.3 Kosten voor vervoer en opslag 

3.3.1 Verzekerd zijn de kosten voor vervoer en opslag van geredde zaken ten gevolge van een gedekte 
gebeurtenis. 

3.3.1 De dekking is gemaximeerd tot 20% van het in het certificaat genoemde verzekerd bedrag van de 
betreffende verzekerde locatie. 

3.4 Kosten van tuinaanleg en beplanting 

3.4.1 De dekking is gemaximeerd tot een maximum van € 5.000,— per gebeurtenis per tuin voor zover voor 
rekening van verzekerde komend ten gevolge van een gedekte gebeurtenis. 

3.4.2 Niet gedekt is schade door storm, neerslag, diefstal of poging daartoe en vandalisme. 
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3.5 Eigendommen van derden 

3.5.1 Verzekerd zijn eigendommen van derden mits en voor zover hiervoor elders geen verzekering van 
kracht is, ook al is de onderhavige verzekering van oudere datum. 

3.5.2 De dekking is gemaximeerd tot € 1.000,— per gebeurtenis per bewoner. 

3.6 Bereddingskosten 

Artikel 4 Inboedei buiten verzekerde locaties 

4.1 Binnen Nederland 

4.1.1 In tuinen en/of op balkons/terrassen en dergelijke daaronder begrepen 
Meeverzekerd zijn de tot de inboedel behorende zaken welke zich buiten de gebouwen in/op de 
bijbehorende tuinen en/of balkons/terrassen en dergelijke bevinden, uitsluitend tegen schade door 
brand, blikseminslag, overspanning/inductie, ontploffing en lucht- en ruimtevaartuigen. 

4.1.2 Binnen andere gebouwen 
Meeverzekerd zijn de tot de inboedel behorende zaken, indien zij zich tijdelijk (gedurende maximaal 
drie maanden achtereen) bevinden: 
a in permanent bewoonde woningen, of opgeborgen in afgesloten brandkasten of kluizen, tegen 

alle gedekte gevaren; 
b in andere gebouwen, tegen alle gedekte gevaren, maar voor diefstal of poging daartoe en 

vandalisme alleen indien men het gebouw van de buitenkant af na aantoonbare braak is 
binnengedrongen. 

4.1.3 Buiten gebouwen 
Meeverzekerd zijn de tot de inboedel behorende zaken, indien zij zich tijdelijk (gedurende maximaal 
drie maanden achtereen) bevinden: 
a buiten gebouwen tegen de gevaren brand, schroeien, zengen en smelten, blikseminslag, 

overspanning/inductie, ontploffing en lucht- en ruimtevaartuigen; 
b in goed afgesloten auto's/autobussen eveneens tegen diefstal na braak aan de auto/autobus. Er 

geldt een maximum van € 250,— per gebeurtenis per bewoner. Deze dekking geldt ook voor 
auto's/autobussen tijdens dagtrips van maximaal 24 uur vanuit Nederland naar het buitenland. 

4.1.4 Tijdens vervoer 
Meeverzekerd zijn de tot de inboedel behorende zaken tij dens verhuizing of vervoer naar of van een 
herstel- of bewaarplaats. Deze dekking geldt ook voor schade ontstaan door een ongeval het 
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vervoermiddel overkomen, het uit de strop schieten en het onklaar raken van hijsgerei of van enig 
ander hulpmiddel gebruikt bij het laden of lossen, tenzij elders verzekerd. 

4.2 Buiten Nederland: 

4.2.1 Meeverzekerd is de inboedel buiten Nederland, indien deze zich tijdelijk (gedurende maximaal drie 
maanden achtereen) buiten Nederland bevindt, onverschillig waar in Europa, tegen de gevaren brand, 
ontploffing, blikseminslag en overspanning/inductie. 

Artikel 5 Verhuizing of overlijden 

5.1 Verhuizing 
In geval van verhuizing van een bewoner van de verzekerde deelnemer blijft de dekking met 
betrekking tot de verhuisde inboedel gedurende maximaal 30 dagen van kracht. De dekking eindigt op 
de eenendertigste dag om 00.00 uur te rekenen vanaf de dag waarop de inboedel de verzekerde locatie 
heeft verlaten. 
Vanaf de achtste dag om 00.00 uur, te rekenen vanaf de dag dat de inboedel de verzekerde locatie 
heeft verlaten, geldt de dekking uitsluitend voor de gevaren brand, ontploffing, blikseminslag, 
overspanning/inductie, lucht- en ruimtevaartuigen, storm, water en vorst. 

5.2 Overlijden 
Vanaf het moment van overlijden van een bewoner geeft de verzekering uitsluitend dekking voor de 
gevaren brand, ontploffing, blikseminslag, overspanning/inductie, lucht- en ruimtevaartuigen, storm 
en water. De dekking eindigt op de eenendertigste dag om 00.00 uur te rekenen vanaf de dag van het 
overlijden. 

5.3 Meidingstermijn 
Indien door een bewoner van de verzekerde deelnemer, dan wel door een wettelijk vertegenwoordiger 
of schriftelijke gemachtigde van de desbetreffende bewoner, geen schriftelijke melding van een 
gebeurtenis als bedoeld in dit artikel bij verzekeraar is gedaan binnen de bovengenoemde termijn van 
30 dagen, vervalt ieder recht op schadevergoeding. 
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Artikel 6 Schade, omvang van de vergoeding 

6.1 Verplichting tot schadevergoeding 
De verplichting van verzekeraar tot schadevergoeding omvat: 
a Het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de 

gebeurtenis, of — naar keuze van verzekeraar — de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis 
van die zaken, die naar het oordeel van de expert(s) voor herstel vatbaar zijn, alsmede — bij 
verzekering op basis van nieuwwaarde — de grootte van een door de gebeurtenis veroorzaakte en 
door het herstel niet opgeheven waardevermindering, 

b Het bedrag van de vergoedingen voortkomend uit de dekking als genoemd in de artikelen 2, 3 en 
4 tot ten hoogste de in deze artikelen aangegeven maximering. 

6.2 Omvang van de vergoeding 
Bij schade aan de verzekerde inboedel wordt de nieuwwaarde van de desbetreffende zaken vergoed. 

De nieuwwaarderegeling is niet van toepassing bij de schadevaststelling voor: 
a zaken waarvan de vervangingswaarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis minder bedraagt dan 40% 

van de nieuwwaarde; 
b zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd; 
c zaken, die naar het oordeel van verzekeraar kunnen worden hersteld; 
d brom- en snorfietsen, fietsen met elektrische trapondersteuning en vaartuigen, waaronder 

uitdrukkelijk niet worden verstaan invalidenwagens, scootmobiels en elektrische rolstoelen; 
e kunstvoorwerpen, verzamelingen en zaken met antiquarische of zeldzaamheidswaarde. 

Voor de onder a, b en d genoemde zaken geschiedt de schadevergoeding op basis van de 
vervangingswaarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis. 

De schadevaststelling van de onder c genoemde zaken geschiedt op basis van vergoeding van de 
herstelkosten, eventueel vermeerderd met de door de gebeurtenis veroorzaakte en door de reparatie 
niet opgeheven waardevermindering. Meer dan de nieuwwaarde wordt niet vergoed. 

Voor de onder e genoemde zaken geldt als basis voor de schadevergoeding de waarde, die daaraan op 
grond van hun zeldzaamheid door deskundigen werd toegekend. 

6.2 Betalingstermijn 
De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen vier weken na ontvangst door 
verzekeraar van alle noodzakelijke gegevens. 
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