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Deze voorwaarden vormen één geheel met
de Algemene voorwaarden Agrarisch
Ondernemerspakket

ARTIKEL 1.6

Woning
Het gebouw, of gedeelte van het gebouw, dat door
verzekerde wordt gebruikt voor bewoning en
de daarbij behorende bijgebouwen die bestemd zijn
voor particulier gebruik door verzekerde.

ARTIKEL 1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
ARTIKEL 1.1

VERZEKERDE

ARTIKEL 1.7

Nieuwwaarde
De verzekeringnemer en degenen met wie hij/zij in
gezinsverband samenwoont.
ARTIKEL 1.2

Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van
nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit als de
verzekerde zaken.

Inboedel
ARTIKEL 1.8

De roerende zaken waarvan een verzekerde bezitter is
en die behoren tot de particuliere huishouding van de
verzekerde. Hier onder vallen ook kleine huisdieren.
Onder inboedel wordt niet verstaan:
– geld en geldswaardig papier;
– huurdersbelang;
–	zaken bestemd voor handels- en
beroepsdoeleinden;
–	motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en
accessoires.
In artikel 3.6 is voor deze zaken een afzonderlijke
dekking opgenomen.
ARTIKEL 1.3

Lijfsieraden
Sieraden (inclusief horloges) die zijn bestemd om op
of aan het lichaam te dragen.

Dagwaarde
De nieuwwaarde verminderd met een bedrag wegens
waardevermindering door gebruik of slijtage of
veroudering.
ARTIKEL 1.9

Brand
Een vuur buiten een haard, dat
–	door verbranding is veroorzaakt en
–	met vlammen gepaard gaat en
–	in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Dat betekent dat bijvoorbeeld niet als brand
beschouwd worden:
–	zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
–	doorbranden van elektrische apparaten en
motoren;
–	oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens
en ketels.

ARTIKEL 1.4

Audiovisuele apparatuur

ARTIKEL 1.10

Ontploffing
1	Alle soorten beeld-, geluids-, ontvangst- en
zendapparatuur;
2	alle soorten computerapparatuur.
Dit alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke
randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals boxen,
monitoren en printers. Software valt niet onder de
genoemde apparatuur, tenzij de software als standaardpakket zonder aanpassingen verkrijgbaar is.
ARTIKEL 1.5

Kunst, antiek en bijzondere verzamelingen
Kunst: schilderijen, etsen, zeefdrukken, litho’s en
andere kunstvoorwerpen zoals bijvoorbeeld beelden,
die een zeldzaamheidswaarde hebben.
Antiek: voorwerpen met een antiquarische waarde
(zeldzaamheidswaarde) die niet meer nieuw verkrijgbaar zijn. Hieronder wordt niet begrepen antiek
meubilair zoals kasten, stoelen, banken, tafels,
bureaus en kisten.
Bijzondere verzamelingen: hier onder vallen onder
andere munten-, postzegel-, kristal-, zilverwerk- en
speelgoedverzamelingen.

Een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige
krachtsuiting van gassen of dampen. Hierbij geldt het
volgende.
Binnen een – al dan niet gesloten - vat:
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet
gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, als de
wand van het vat onder de druk van de zich daarin
bevindende gassen en 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.
Buiten een vat:
De eensklaps verlopende hevige krachtsuiting moet
de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen en
dampen, welke door een scheikundige reactie van
vaste, vloeibare gas- en dampvormige stoffen, of een
mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting
gebracht.

BLAD

2/9

Model L 03.2.18 F		

voorwaarden Inboedel extra uitgebreid

In de nabijheid:
Onder schade door ontploffing wordt ook verstaan
een gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde
zaken welke kan worden aangemerkt als een gevolg
van de nabijheid van schade door ontploffing aan
andere dan verzekerde zaken.

ARTIKEL 3.2

IN DE WONING

Inboedel die zich in de woning bevindt is verzekerd
tegen materiële schade als gevolg van:
1 Brand en brandblussing
Hieronder wordt ook verstaan:
Implosie:
–	schade ontstaan door het bestrijden van de
Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.
brand. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door
bluswater;
ARTIKEL 1.11
–	schade ontstaan bij het redden van verzeImplosie
kerde zaken, hieronder valt ook schade door
wegraken of diefstal;
Een eensklaps verlopende vervorming van een
–	schade tengevolge van een naburige brand.
gesloten vat, veroorzaakt door een zoveel grotere
2 Schroeien, zengen, smelten, verkolen en broeien
luchtdruk buiten het vat dan in het vat, dat de wand
	Voorwaarde voor dekking is dat het schroeien,
van het vat daartegen onvoldoende weerstand kan
zengen, smelten, verkolen en/of broeien is opgebieden.
treden als gevolg van
–	hitte-uitstraling door een brandend, gloeiend of
ARTIKEL 2
heet voorwerp of
OVERGANG VAN HET VERZEKERDE BELANG
–	aanraking met een brandend, gloeiend of heet
voorwerp.
Bij overgang van het belang (bijvoorbeeld door
	Niet verzekerd is schade aan elektrische apparaten
verkoop) eindigt de dekking.
of onderdelen daarvan door schroeien, zengen,
smelten, verkolen of broeien als gevolg van kortARTIKEL 3
sluiting, oververhitting of doorbranden.
WAT IS VERZEKERD
3 Rook en roet
	Het plotseling uitstoten van rook en/of roet door
ARTIKEL 3.1
een verwarmings- of kookinstallatie. Voorwaarde
ALGEMEEN
voor dekking is dat de verwarmings- of kookinstallatie is aangesloten op een schoorsteen.
Deze verzekering dekt materiële schade aan de verze- 4 Ontploffing en implosie
kerde inboedel. Hieronder wordt ook verstaan verlies
	Verzekerd is schade door ontploffing en implosie.
van de verzekerde zaken. Voorwaarde voor dekking
5 Blikseminslag
is:
	Verzekerd is schade door blikseminslag. Onder
–	de materiële schade is het gevolg van een gebeurblikseminslag wordt verstaan een ontlading van
tenis die volgens artikel 3.2 tot en met 3.5 gedekt
atmosferische elektriciteit naar de aarde toe,
is en
waardoor op de plaats van de blikseminslag
–	de materiële schade is het rechtstreekse gevolg
aantoonbare schade is ontstaan.
van deze gedekte gebeurtenis en
6 Inductie na bliksem
–	de materiële schade is uitsluitend het gevolg van
	Verzekerd is schade aan elektrische en elektronideze gedekte gebeurtenis en
sche apparatuur en/of installaties door inductie of
–	de gedekte gebeurtenis heeft zich tijdens de loopoverspanning als gevolg van bliksem.
tijd van de dekking voorgedaan en
7 Lucht- of ruimtevaartuigen of meteorieten
–	de gedekte gebeurtenis is onvoorzien.
	Hieronder wordt verstaan het getroffen worden
De dekking geldt ook als de gedekte gebeurtenis het
door:
gevolg is van een eigen gebrek.
–	een meteoriet of een vertrekkend, vliegend,
landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, of
In de artikelen 3.2 tot en met 3.5 wordt beschreven
–	een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt,
wat de dekking voor de inboedel is op de in de artidaaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel,
kelen genoemde plaatsen:
ontploffingsmiddel of ander voorwerp of
3.2: in de woning
–	enig ander voorwerp dat getroffen is door een
3.3: op het risicoadres, buiten de woning
van de hiervoor genoemde voorwerpen.
3.4: in Nederland, buiten het risicoadres;
8 Storm
3.5: buiten Nederland, in Europa;
	Onder storm wordt verstaan een windsnelheid
van ten minste 14 meter per seconde (windkracht
In artikel 3.6 wordt beschreven wanneer er dekking
7 of hoger). Als bewijs kunnen dienen: waarneis voor zaken die niet tot de inboedel behoren. En
ming door het KNMI, verklaringen van getuigen
in artikel 3.7 wordt beschreven welke extra kosten
en/of stormschade aan andere gebouwen in de
de maatschappij vergoedt in geval van een gedekte
omgeving.
schade.
9 Neerslag
	Hieronder wordt verstaan schade door regen,
sneeuw, hagel en smeltwater, die onvoorzien de
woning zijn binnengedrongen als gevolg van overlopen of lekkage van balkons, daken en dakgoten
of van bovengrondse afvoerpijpen daarvan. Niet
verzekerd is het binnendringen via deuren, ramen
en vensters.
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10 Water en stoom
Voorwaarde voor dekking is dat het water en/of
de stoom onvoorzien gestroomd zijn uit binnen en
buiten de woning gelegen:
–	vaste aan- en afvoerleidingen of
–	daarop aangesloten sanitaire en andere
toestellen, of
–	centrale verwarmings- en airconditioningsinstallaties, of dat het water is overgelopen uit
deze installaties en toestellen.
Alleen als de verzekerde huurder is van het
gebouw waarin de verzekerde zaken zich bevinden
zijn ook verzekerd:
–	de kosten van opsporing van het defect en het
daarmee verband houdende hak-, breek– en
herstelwerk aan muren, vloeren en andere
onderdelen van de woning;
–	de kosten van herstel van de installaties,
leidingen en toestellen zelf.
Deze kosten zijn alleen verzekerd als zij niet
worden vergoed door de eigenaar van de woning
of zijn verzekeraar.
11 Water
Het onvoorzien uitstromen van water uit
– een aquarium of
–	een met water gevuld zit- of slaapmeubel zoals
een waterbed, als gevolg van een plotseling
opgetreden defect.
Niet verzekerd is schade aan het zit- of slaapmeubel zelf, tenzij deze schade veroorzaakt is
door een andere gedekte gebeurtenis.
12 Olie
	Het onvoorzien uitstromen van olie uit vaste
leidingen, reservoirs of tanks van met olie
gestookte verwarmings- of kookinstallaties.
13 Diefstal
	Hieronder wordt ook verstaan beschadigingen als
gevolg van
–	inbraak of diefstal en
–	poging tot inbraak of diefstal.
14 Beroving en afpersing
	Dit is het door geweld of bedreiging met geweld
dwingen tot afgifte van verzekerde inboedelzaken.
Dat betekent dat schade door zakkenrollen niet
verzekerd is.
15 Vandalisme
	Hieronder wordt verstaan: beschadigingen
aangericht uit vernielzucht door één of meer
personen die wederrechtelijk de woning zijn
binnengedrongen.
16 Rellen, relletjes en opstootjes
	Hieronder wordt verstaan incidentele, collectieve
geweldsmanifestaties. Ook schade door plundering
en/of werkstaking is verzekerd.
17 Aanrijding en aanvaring van de woning
	Ook schade door lading is verzekerd als die lading
als gevolg van een aanrijding of aanvaring uit een
voer- of vaartuig is gevallen of gevloeid.
18 Omvallen van bomen, kranen en heistellingen
Hieronder wordt verstaan:
–	het omvallen van bomen, heistellingen, kranen,
hoogwerkers, windmolens, vlaggenmasten en
lichtmasten;
–	het omvallen van en/of afbreken van delen van
bomen, heistellingen, kranen, hoogwerkers,
windmolens, vlaggenmasten en lichtmasten.
	Niet verzekerd is schade aan de genoemde zaken
zelf.

19 Niet functioneren van koelkasten en diepvriezers
	Verzekerd is bederf van de inhoud van koelkasten
en/of diepvriezers als gevolg van
–	een defect in de koelkast of diepvriezer, of
–	een onvoorziene onderbreking van de
elektriciteitstoevoer.
	Niet verzekerd is schade aan de koelkast of
diepvriezer zelf, tenzij deze schade veroorzaakt is
door een andere gedekte gebeurtenis.
20 Breuk van aquarium/terrarium
	Verzekerd is
–	schade aan het aquarium of terrarium en
–	schade aan de inhoud van het aquarium of
terrarium.
21 Breuk van wandspiegels
	Verzekerd is schade aan wandspiegels.
22 Glasscherven
	Verzekerd is schade veroorzaakt door glasscherven
als gevolg van breuk van ruiten, wandspiegels,
aquaria en terraria.
ARTIKEL 3.3

OP HET RISICOADRES, BUITEN DE WONING
Inboedel die zich op het risicoadres bevindt buiten de
woning is als volgt verzekerd.
Aan de woning bevestigd
Zaken die aan de buitenkant van de woning zijn
bevestigd (bijvoorbeeld zonweringen, antennes,
buitenlampen), zijn verzekerd tegen de gebeurtenissen zoals omschreven in artikel 3.2.
Op trappen, in gangen en open ruimten in het gebouw
Inboedel die zich bevindt in ruimtes in het gebouw
die voor derden toegankelijk zijn (bijvoorbeeld
trappenhuizen of gangen), zijn verzekerd tegen de
gebeurtenissen zoals omschreven in artikel 3.2.
Voor schade door diefstal en vandalisme geldt een
beperking: deze schade is alleen gedekt na braak aan
het gebouw. Braak is het met geweld verbreken van
een afsluiting.
Op het balkon, terrein van de woning
Inboedel die zich buiten de woning bevindt (bijvoorbeeld onder een afdak, in de tuin, op een balkon) is
verzekerd tegen de gebeurtenissen zoals omschreven
in artikel 3.2, met uitzondering van diefstal, vandalisme, storm en neerslag. Tuinmeubelen (zoals
stoelen, tafels en parasols), niet-gemotoriseerd
tuingereedschap, tuinbeelden, tuinverlichting,
zonnewijzers, vlaggenstok en vlag, wasgoed en
droogrekken zijn echter wel verzekerd tegen diefstal
en vandalisme.
In bedrijfsgebouwen
Inboedel die zich bevindt in de bedrijfsgebouwen is
verzekerd tegen de gebeurtenissen zoals omschreven
in artikel 3.2. Hierop geldt één uitzondering: schade
door diefstal en vandalisme is alleen verzekerd als
de diefstal of vandalisme mogelijk is geworden door
braak aan het gebouw of het gedeelte van het gebouw
waarin de inboedel zich bevindt. Braak is het met
geweld verbreken van een afsluiting.
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ARTIKEL 3.4

ARTIKEL 3.5

IN NEDERLAND, BUITEN HET RISICOADRES

Buiten Nederland, in Europa

Inboedel die zich tijdelijk (maximaal 6 maanden
achtereen) op andere plaatsen binnen Nederland
bevindt, is als volgt verzekerd.

Inboedel die zich tijdelijk (maximaal 6 maanden
achtereen) buiten Nederland bevindt, maar binnen
Europa, is als volgt verzekerd.

In permanent bewoonde woningen
Inboedel die zich in een permanent bewoonde woning
bevindt is verzekerd tegen materiële schade als
gevolg van alle gebeurtenissen die genoemd zijn in
artikel 3.2.

De inboedel is verzekerd tegen materiële schade door
–	brand,
–	schroeien, zengen, smelten, verkolen en broeien,
–	blikseminslag,
–	ontploffing,
–	rook en roet, zoals omschreven in artikel 3.2.
Per gebeurtenis wordt maximaal 10% van het
verzekerde bedrag vergoed.

In andere gebouwen
Inboedel die zich bevindt in een ander gebouw dan
een permanent bewoonde woning, is verzekerd tegen
materiële schade als gevolg van alle gebeurtenissen
die genoemd zijn in artikel 3.2. Hierbij gelden de
volgende beperkingen:
–	schade door diefstal en vandalisme is alleen verzekerd als deze mogelijk is geworden door braak aan
het gebouw. Braak is het met geweld verbreken
van een afsluiting;
–	deze dekking geldt niet voor inboedel die zich
bevindt in een strandhuisje;
–	per gebeurtenis wordt maximaal 10% van het
verzekerde bedrag vergoed.
Buiten gebouwen
Buiten gebouwen of bijvoorbeeld in tenten, strandhuisjes, auto’s, (sta-)caravans en vaartuigen, is de
inboedel verzekerd tegen materiële schade door
–	brand,
–	schroeien, zengen, smelten, verkolen en broeien,
–	blikseminslag,
–	ontploffing,
–	rook en roet,
–	beroving en afpersing,
–	luchtverkeer en
–	rellen, relletjes en opstootjes,
zoals omschreven in artikel 3.2.
Per gebeurtenis wordt maximaal 10% van het verzekerde bedrag vergoed.
Inboedel die zich bevindt in een goed afgesloten auto
is ook verzekerd tegen diefstal. Hierbij gelden de
volgende beperkingen:
–	diefstal is alleen gedekt als deze mogelijk is
geworden door braak aan de auto. Braak is het
met geweld verbreken van een afsluiting;
–	per gebeurtenis wordt maximaal 250 euro
vergoed.
Tijdens verhuizing en transport in verband met herstel
of opslag is de inboedel ook verzekerd tegen materiële
schade als gevolg van:
–	diefstal tijdens de overbrenging, en
–	een ongeval dat het vervoermiddel overkomt, en
–	het uit de strop schieten, en
–	een defect van het hijsgerei of een ander hulpmiddel tijdens het laden en lossen.

Tijdens dagtrips (maximaal 24 uur) vanuit Nederland
naar België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland is
de inboedel ook verzekerd tegen diefstal uit een
goed afgesloten auto. Hierbij gelden de volgende
beperkingen:
–	de diefstal is alleen gedekt als deze mogelijk is
geworden door braak aan de auto. Braak is het
met geweld verbreken van een afsluiting.
–	per gebeurtenis wordt maximaal 250 euro vergoed.
ARTIKEL 3.6

DEKKING EN VERGOEDING VOOR SCHADE AAN
ANDERE ZAKEN
Naast de dekking voor inboedel biedt de verzekering
ook dekking voor de volgende zaken.
1 Huurderbelang
	Het huurdersbelang zoals hierna omschreven is
verzekerd tot een maximum van 6000 euro. Dit
bedrag wordt zonodig boven het op het polisblad
vermelde verzekerde bedrag vergoed. Het huurdersbelang is alleen verzekerd als de verzekerde
huurder is van de woning. Op het polisblad kan
een andere regeling zijn overeengekomen.
Huurdersbelang in en aan de woning
Als verzekerd huurdersbelang gelden de voor
rekening van de verzekerde in de woning
aangebrachte:
–	betimmeringen, metselwerk, schilderwerk,
behangwerk en witwerk,
–	centrale verwarmings-, sanitaire-, keuken- en
beveiligingsinstallaties,
–	aan de woning bevestigde rolluiken en
–	andere nagelvast met het gebouw verbonden
voorzieningen.
Deze zaken zijn verzekerd tegen alle in artikel 3.2
vermelde gebeurtenissen.
Bouwwerken buiten de woning
Bouwwerken buiten de woning, zoals schuren en
schuttingen, gelden ook als verzekerd huurdersbelang als deze:
–	voor rekening van de verzekerde op het terrein
van de woning geplaatst zijn, en
–	naar hun aard en inrichting bestemd zijn om
duurzaam ter plaatse te blijven, en
–	niet dienen voor zakelijk gebruik.
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Deze zaken zijn verzekerd tegen de gebeurtenissen als vermeld in artikel 3.2, met uitzondering
van schade door vandalisme en neerslag. Bij
schade door storm geldt een eigen risico van
100 euro per gebeurtenis.
Nagelvaste voorzieningen/braakschade
Braakschade en schade aan nagelvaste voorzieningen die niet voor rekening van de verzekerde
in de woning zijn aangebracht, zijn verzekerd voor
zover:
–	de schade is ontstaan door een gedekte
gebeurtenis en
–	het herstel voor rekening van de verzekerde
komt en
–	de schade niet onder een andere verzekering
is gedekt.
2

Tuinaanleg
Tuinaanleg en beplanting op het terrein van de
woning zijn verzekerd tegen schade door de in
artikel 3.2 vermelde gebeurtenissen, met uitzondering van
–	storm en neerslag
–	diefstal en vandalisme
–	het omvallen van bomen en het afbreken van
takken.
De maximale vergoeding per gebeurtenis is 10%
van het verzekerde bedrag van de inboedel.
De schade wordt zonodig boven het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag vergoed.

3

5

Gehuurde inboedelzaken
Gehuurde en/of geleaste inboedelzaken zijn verzekerd tegen de gebeurtenissen die vermeld staan
in artikel 3.2, voor zover het verzekerde bedrag
daarvoor ruimte biedt.
Voorwaarde voor dekking is:
–	de inboedelzaken bevonden zich in de woning
op het moment dat de schadeveroorzakende
gebeurtenis zich voordeed en
–	de schade komt voor rekening van verzekerde.
	De schade wordt op basis van dagwaarde vergoed.
De maatschappij heeft het recht de schade rechtstreeks met de verhuurder af te wikkelen.
6 Beroepsuitrusting
	De beroepsuitrusting van verzekerde is tot
maximaal 1000 euro verzekerd tegen de gebeurtenissen die vermeld staan in artikel 3.2. Dit bedrag
wordt zonodig boven het op het polisblad vermelde
verzekerde bedrag vergoed. Beroepsuitrusting
is: de materialen, gereedschappen en (bedrijfs)
kleding die aanwezig zijn bij de verzekerde in
verband met het uitoefenen van een beroep in
loondienst.
7 Kantoorinventaris
	Kantoorinventaris die zich in de woning bevindt,
is tot maximaal 2500 euro per gebeurtenis verzekerd tegen de gebeurtenissen die vermeld staan
in artikel 3.2, voor zover het verzekerde bedrag
daarvoor ruimte biedt. Kantoorinventaris in bijgebouwen en bedrijfsgebouwen valt niet onder deze
dekking.

Geld
Contant geld en geldswaardig papier (waaronder
ook wordt verstaan blanco cheques, betaalkaarten, 8 Motorrijtuigen, vaartuigen, aanhangwagens
betaalpassen) zijn tot een maximum van
	Aanhangwagens (ook caravans), vaartuigen en
1250 euro per gebeurtenis verzekerd tegen alle in
motorrijtuigen (waaronder motorgazonmaaiers) en
artikel 3.2 vermelde gebeurtenissen. De schade
de daarbij behorende onderdelen en accessoires
wordt zonodig boven het op het polisblad vermelde
zijn verzekerd tegen de gebeurtenissen zoals
verzekerde bedrag vergoed.
vermeld in artikel 3.2. Voor motorgazonmaaiers
Voorwaarde voor dekking is:
geldt een verzekerd bedrag van maximaal 2500
–	het contante geld of de geldswaardige papieren
euro per gebeurtenis. De schade aan de andere
bevinden zich in het woonhuis. Er is dus geen
genoemde zaken wordt vergoed tot maximaal
dekking buiten het woonhuis (bijvoorbeeld in
1250 euro per gebeurtenis.
bergingen, bedrijfsgebouwen of bijgebouwen);
Voorwaarde voor deze dekking is dat de genoemde
–	de verzekerde is eigenaar of bewaarder van het
objecten
contante geld of de geldswaardige papieren;
–	aanwezig zijn in de woning of in de bedrijfsge–	de schade wordt niet vergoed door de
bouwen op hetzelfde erf, en
betrokken bank;
–	dienen voor privégebruik van verzekerde.
Niet verzekerd is schade door misbruik en/of
fraude met een pincode (bijvoorbeeld van een
9 Glas
betaalpas).
Als op het polisblad vermeld staat dat Glas is
meeverzekerd, dekt de verzekering breuk van
4 Inboedelzaken van anderen
ruiten (van glas of kunststof) die
	Inboedelzaken van anderen zijn tot maximaal
–	dienen tot doorlating van daglicht en
5000 euro verzekerd tegen de gebeurtenissen
–	deel uitmaken van de tot de woning of
die vermeld staan in artikel 3.2, voor zover het
het woongedeelte behorende ramen,
verzekerde bedrag daarvoor ruimte biedt.
deuren, dakkoepels, windschermen en
	Voorwaarde voor dekking is:
balkonafscheidingen.
–	de inboedelzaken bevonden zich in de woning
Voor gebrandschilderd, versierd, geëtst of gebogen
op het moment dat de schadeveroorzakende
glas wordt maximaal 500 euro per gebeurtenis
gebeurtenis zich voordeed en
vergoed.
–	de inboedelzaken zijn door de eigenaar niet of
In geval van ruitbreuk is ook gedekt:
niet voldoende verzekerd.
–	vervanging van zonwerend materiaal dat zich
	Deze dekking geldt niet voor gehuurde
tussen dubbelwandige ruiten bevindt en
inboedelzaken.
–	kosten voor getroffen noodvoorzieningen.

BLAD

6/9

Model L 03.2.18 F		

voorwaarden Inboedel extra uitgebreid

Niet verzekerd is schade aan glas
–	als gevolg van brand, brandblussing of
ontploffing;
–	door eigen gebrek bij glas in lood, draadglas of
kunststof;
–	tijdens aanbouw, verbouw of leegstand van de
woning.
ARTIKEL 3.7

AANVULLENDE VERGOEDINGEN
In geval van een gedekte schade worden ook de
volgende kosten vergoed, zonodig boven het verzekerde bedrag.
1	
Kosten ter voorkoming en vermindering van schade
	De kosten ter voorkoming en vermindering van
schade zoals omschreven in de Algemene voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket.
2 Salaris en kosten van experts bij schaderegeling
	Het salaris en de kosten van alle experts bij
schaderegeling worden vergoed zoals omschreven
in de Algemene voorwaarden Agrarisch
Ondernemerspakket.
3 Salvagekosten
	De kosten die door of namens de Stichting Salvage
tijdens of direct na een brand worden gemaakt
voor het bieden van hulpverlening en het treffen
van de eerste en meest noodzakelijk maatregelen
om de schade te beperken.
4 Opruimingskosten
	Per gebeurtenis worden de opruimingskosten
vergoed tot een maximum van 10% van het
verzekerde bedrag.
5 Huisvesting
	De redelijke kosten van verblijf in hotel of pension,
als gevolg van een gedekte gebeurtenis worden
vergoed tot een maximum van 10% van het
verzekerde bedrag.
6 Kosten van vervoer en opslag
	De kosten van vervoer en opslag van de verzekerde inboedel als noodzakelijk gevolg van een
gedekte gebeurtenis worden vergoed tot een
maximum van 10% van het verzekerde bedrag.

3 Beperking neerslag, water en stoom
	In geval van schade door neerslag, water en/of
stoom is niet verzekerd:
–	schade als gevolg van constructiefouten of
slecht onderhoud van de woning;
–	schade als gevolg van vocht- of waterdoorlating van muren of vloeren of in kelders.
4 Illegale activiteiten
	Niet verzekerd is schade ontstaan op een risicoadres waar een wettelijk niet toegestane activiteit
plaatsvindt, ongeacht of is aangetoond dat deze
activiteit niet de oorzaak van de schade vormt of
dat verzekerde (bijvoorbeeld als verhuurder) niet
op de hoogte was van de illegale activiteit.
Onder illegale activiteit wordt voor deze verzekering
verstaan:
–	onwettige teelt, fabricage of handel in hennepproducten, XTC-pillen, heroïne, cocaïne, en
soortgelijke onder de Opiumwet verboden
activiteiten;
–	het opslaan, verhandelen of bewerken
van gestolen zaken (bijv. het zogenaamde
‘omkatten’ van auto’s).
5 Opzet, roekeloosheid, merkelijke schuld
	Niet verzekerd is schade die is veroorzaakt met
opzet, door al dan niet bewuste roekeloosheid of
al dan niet bewuste merkelijke schuld. Deze
uitsluiting geldt alleen voor schade veroorzaakt
door:
–	de verzekeringnemer, of
–	een verzekerde, of
–	degene die in opdracht of met goedvinden van
de verzekeringnemer of een verzekerde de
algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf
of een deel van het bedrijf van de verzekeringnemer of van die verzekerde en die in die
hoedanigheid schade heeft veroorzaakt.
	Dit ongeacht of die schade is veroorzaakt aan
het belang van verzekerde of aan het belang van
andere verzekerden.
ARTIKEL 5

Verplichtingen
In aanvulling op de verplichtingen zoals vermeld in de
Algemene voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket
gelden de volgende verplichtingen.

ARTIKEL 4

WAT IS NIET VERZEKERD
Op de dekking zoals omschreven in artikel 3 zijn de
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–	de uitsluitingen en beperkingen als vermeld
in de Algemene voorwaarden Agrarisch
Ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties,
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij
terrorismeschaden) en
–	de volgende uitsluitingen en beperkingen:
1 Aardbeving en vulkanische uitbarsting
	Niet verzekerd is schade door aardbeving en
vulkanische uitbarsting.
2 Overstroming
	Niet verzekerd is schade door overstroming.
Hieronder wordt verstaan het bezwijken of
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere
waterkeringen, ongeacht of de overstroming
oorzaak of gevolg is van een op deze polis gedekte
gebeurtenis.
	Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand
of ontploffing als gevolg van overstroming.

1

Risicowijziging melden
De verzekeringnemer is verplicht risicowijzigingen
zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de maatschappij te melden. Risicowijzigingen zijn:
–	het ophouden van de bewoning;
–	verhuizing;
–	verandering van bouwaard of bestemming van
het gebouw;
–	het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het
gebouw.
De melding moet zo spoedig mogelijk gedaan
worden, en in elk geval binnen 8 weken nadat de
wijziging is opgetreden. De maatschappij zal na
ontvangst van de kennisgeving van de wijziging
aan de verzekeringnemer laten weten of de verzekering op dezelfde voorwaarden en premie kan
worden voortgezet.
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Als de maatschappij niet tijdig op de hoogte is
gesteld van de risicowijziging kan dit gevolgen
hebben voor de hoogte van de schadevergoeding,
zoals omschreven in artikel 6.1 van de Algemene
voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket.

Voor kunst, antiek en bijzondere verzamelingen zal
vergoeding plaatsvinden op basis van de waarde die
op grond van hun zeldzaamheid door deskundigen
daaraan wordt toegekend.
ARTIKEL 6.2

Bij verhuizing zijn de verzekerde zaken op het
nieuwe adres gedekt gedurende een periode van
drie maanden. Na deze drie maanden zijn ze
alleen gedekt als de maatschappij akkoord gaat
met voortzetting van de verzekering.

Schaderegeling glas
De maatschappij vergoedt de prijs van de gebroken
ruiten vermeerderd met de inzetkosten. Er geldt geen
eigen risico.

2 Gegevens doorgeven
	Als op het polisblad vermeld staat dat waardegarantie van toepassing is, heeft de maatschappij
het recht om de verzekerde te verzoeken om
een nieuwe waardebepaling van de inboedel.
Bijvoorbeeld door invulling van een inboedelwaardemeter of inboedelinventarisatielijst.
	De verzekerde is verplicht de gevraagde gegevens
te verstrekken. Als de verzekerde niet aan het
verzoek voldoet, vervalt de waardegarantie drie
maanden nadat het verzoek is gedaan.
	Als de verzekerde wel aan het verzoek voldoet
zal de maatschappij de verzekering zonodig
aanpassen aan de verstrekte gegevens.
De maatschappij heeft het recht om op basis
van de verstrekte gegevens te besluiten dat de
waardegarantie niet langer van toepassing is.

ARTIKEL 6.3

ARTIKEL 6

Voor schuren, schuttingen en andere bouwwerken
buiten de woning die zijn verzekerd volgens artikel
3.6.1, geldt een eigen risico van 100 euro per
gebeurtenis bij stormschade.
Voor andere schades geldt alleen een eigen risico als
dit op het polisblad vermeld staat.

SCHADEBEPALINGEN
ARTIKEL 6.1

Schadevaststelling inboedel
De inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde.
Voor de volgende zaken wordt de schade echter
vergoed naar dagwaarde:
–	zaken die op het moment voor de schade een
dagwaarde hadden van minder dan 40% van de
nieuwwaarde;
–	zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor ze bestemd waren;
–	motorrijtuigen, brom- en snorfietsen, caravans,
aanhangwagens en vaartuigen, en onderdelen en
accessoires daarvan;
–	antennes, zonweringen, rolluiken en schuttingen,
gehuurde zaken en dieren.
Schadevaststelling op basis van nieuwwaarde of
dagwaarde houdt het volgende in:
–	de waarde (nieuwwaarde of dagwaarde) van de
beschadigde zaak op het moment direct voor
de schade wordt vastgesteld. De waarde van de
restanten op het moment direct na de schade
wordt afgetrokken van dit bedrag. De uitkomst
hiervan is het schadebedrag.
–	als herstel mogelijk is en de kosten hiervan lager
zijn dan het vastgestelde schadebedrag op basis
van nieuwwaarde of dagwaarde, worden de
herstelkosten vergoed. Deze worden eventueel
vermeerderd met een vergoeding voor de waardevermindering die door de schade is veroorzaakt en
door de reparatie niet is opgeheven.

Lijfsieraden, audiovisuele apparatuur, antiek,
kunst en bijzondere verzamelingen
Eventuele waardegarantie is niet van toepassing voor
lijfsieraden, audiovisuele apparatuur, antiek, kunst en
bijzondere verzamelingen. Hiervoor worden in geval
van schade maximaal de volgende bedragen vergoed:
–	lijfsieraden: 6000 euro
–	audiovisuele apparatuur: 12.000 euro
–	kunst, antiek en bijzondere verzamelingen:
15.000 euro
Als andere bedragen zijn overeengekomen staat dit
vermeld op het polisblad.
ARTIKEL 6.4

Eigen risico’s

ARTIKEL 6.5

Onderverzekering
Als bij schade blijkt dat het voor de inboedel verzekerde bedrag lager is dan de werkelijke waarde van
de inboedel, zal de schade vergoed worden naar
verhouding van het verzekerde bedrag tot de werkelijke waarde.
Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
–	onderverzekering wordt niet toegepast als volgens
het polisblad waardegarantie van toepassing is en
de waardegarantie is niet vervallen op grond van
een in artikel 5.2 vermelde omstandigheid;
–	als geen waardegarantie van toepassing is, zal
voor de regeling van de schade het verzekerde
bedrag verhoogd worden met maximaal 25%. Het
verzekerde bedrag is het bedrag dat op de laatste
premievervaldatum overeenkomstig het indexcijfer
is vastgesteld.
ARTIKEL 6.6

Waardegarantie
Waardegarantie betekent dat de onderverzekeringsregeling zoals beschreven in artikel 6.5 niet van
toepassing is. Als waardegarantie van toepassing is
staat dit op het polisblad vermeld.
De waardegarantie geldt alleen voor het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag voor de inboedel.
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De waardegarantie geldt niet voor inboedelzaken
waarvoor in deze voorwaarden of op het polisblad
een apart verzekerd bedrag of een maximale vergoeding van toepassing is verklaard. Voor die zaken zal
dus nooit meer worden vergoed dan het genoemde
bedrag.
ARTIKEL 7

Uitzonderingen
ARTIKEL 7.1

Indexvoorwaarden inboedel
Indexering betekent dat het verzekerde bedrag wordt
aangepast aan stijging of daling van het prijspeil.
Afhankelijk van dit prijspeil wordt het verzekerde
bedrag dan verhoogd, verlaagd of ongewijzigd
gelaten. Bij verhoging of verlaging van het verzekerde
bedrag zal ook de premie mee stijgen of dalen.
Het verzekerde bedrag voor inboedel wordt jaarlijks
geïndexeerd overeenkomstig het laatste door het
Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer van woninginboedels. Dit is het prijspeil op basis
van nieuwwaarde.
Het prijspeil is uitgedrukt in een indexcijfer. Het van
toepassing zijnde indexcijfer staat steeds vermeld op
de premienota.
ARTIKEL 7.2

Indexvoorwaarden glas
De premie voor de glasverzekering wordt jaarlijks
geïndexeerd met een percentage dat wordt ontleend
aan de indexcijfers voor glas die voor Delta Lloyd
worden vastgesteld door het Bureau Documentatie
Bouwwezen.
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