ENNIA
BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONVERZEKERINGEN

PARTICULIERE ONGEVALLENVERZEKRING NR. POV-001
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING NR. AVP-001
WOONHUISVERZEKERING NR. WPV-001
INBOEDELVERZEKERING NR. IPV-001

VOORWOORD
De hierna vermelde bijzondere voorwaarden hebben allen betrekking op de ENNIA Woonverzekeringen.
Met woonverzekeringen wordt bedoeld, verzekeringen die betrekking hebben op de woning en/of de inboedel.
Afhankelijk van de soort verzekering is op het polisblad vermeld welke bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.
Uitsluitend de voorwaarden zoals vermeld op het polisblad zijn op de verzekeringsovereenkomst van toepassing.
Naast de bijzondere voorwaarden gelden er ook algemene voorwaarden. De bijzondere voorwaarden gelden boven de
algemene voorwaarden. Dat wil zeggen, indien een regeling in de bijzondere voorwaarden afwijkt van de regeling in de
algemene voorwaarden, gelden de bijzondere voorwaarden.
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BIJZONDERE VOORWAARDEN PARTICULIERE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING NR. AVP-001
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Maatschappij:
de Maatschappij zoals op het polisblad vermeld, ENNIA Caribe Schade N.V. respectievelijk
ENNIA Caribe Zorg N.V.
Verzekerden:
1.
In gezinsverband
Indien verzekeringnemer is verzekerd als gezinshoofd worden als verzekerden beschouwd:
a. de verzekeringnemer;
b. zijn/haar echtgeno(o)t(e);
c. de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen;
alsmede:
d. hun minderjarige kinderen;
e. hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, die bij hen inwonen of voor studie op Aruba, Bonaire, Curaçao,
Sint Maarten Saba of Sint Eustatius uitwonend zijn;
f. hun logé’s, voorzover sprake is van aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar voor de
door de betrokken personen geleden of te lijden schade aan personen en voor zover hun aansprakelijkheid
niet wordt gedekt door een andere verzekering, en met uitsluiting van de onderlinge aansprakelijkheid van
de logé’s;
g. geen schadevergoeding zal worden verleend indien de vorderende partij een ander is dan de rechtstreeks
bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke personen of diens nagelaten betrekkingen;
h. hun (groot-, schoon-)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen;
i. hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van
een verzekerde.
2.
Alleenstaande
Indien de verzekeringnemer is verzekerd als alleenstaande worden als verzekerden beschouwd:
a. de verzekeringnemer;
b. de logé’s, voor zover sprake is van aansprakelijkheid ten opzichte van de verzekeringnemer voor de door
deze geleden of te lijden personenschade. Geen schadevergoeding zal worden verleend indien de
vorderende partij een ander is dan de rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke
personen of diens nagelaten betrekkingen;
c. Het huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van
een verzekerde.
Schade:
Onder schade wordt verstaan:
1.
schade aan personen
Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip
van de daaruit voortvloeiende schade.
2.
schade aan zaken
Beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekerden, met inbegrip
van de daaruit voortvloeiende schade.
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Artikel 2 Hoedanigheid
1.

2.

3.

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde als particulier. De aansprakelijkheid verband houdende
met het uitoefenen van een (neven)beroep of (neven)bedrijf, alsmede het verrichten van betaalde handarbeid is
niet gedekt.
De in lid 1 vermelde beperkingen gelden niet voor:
a. het huispersoneel als bedoeld in artikel 1;
b. de in artikel 1 vermelde kinderen, indien zij tijdens vakantie of vrije tijd, al dan niet tegen betaling,
c. werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten. De aansprakelijkheid van de kinderen is in
dit geval slechts verzekerd voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere
verzekering.
Aanspraken van de werkgever of diens rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn niet gedekt.

Artikel 3 Omschrijving van de dekking
1.

2.

3.

4.

Aansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade ontstaan tijdens de contractsduur, ongeacht
waar ter wereld het schadeveroorzakende voorval (gebeurtenis) heeft plaatsgevonden.
De verzekering dekt tevens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt tijdens de contractsduur, maar
die zich openbaart na beëindiging van de verzekering, indien en voor zover geen dekking bestaat onder een
andere verzekering.
Onderlinge aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is uitsluitend meeverzekerd voor de door de
betrokken verzekerden geleden en nog te lijden schade aan personen, voor zover deze verzekerden ter zake
van de gebeurtenis geen aanspraken uit andere hoofde hebben. Geen schadevergoeding zal worden verleend
indien de vorderende partij een andere is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken natuurlijk persoon
of diens nagelaten betrekkingen.
Zekerheidstelling
Indien een buitenlandse overheid in verband met een gedekte gebeurtenis een zekerheidstelling van
verzekerde verlangt ter waarborging van de rechten van benadeelden, zal de Maatschappij deze tot ten
hoogste 10% van het verzekerde bedrag voorschieten. De verzekerden zijn verplicht de Maatschappij te
machtigen over de zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te
verlenen om terugbetaling van het voorgeschoten bedrag aan de Maatschappij te verkrijgen.
Onroerende zaken
Met betrekking tot onroerende zaken dekt de verzekering de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer of een
van de inwonende verzekerden:
a. als bezitter van het door hem/haar bewoonde pand met de daarbij behorende bebouwingen, ook indien een
deel van het pand wordt verhuurd;
b. als bezitter van een pand met de daarbij behorende bebouwingen, dat door hem/haar niet meer of nog niet
wordt bewoond, voor een periode van ten hoogste 12 maanden na het verlaten of het verkrijgen van het
pand;
c. als bezitter van een tweede woning of recreatiewoning, mits deze niet uitsluitend dient tot verhuur aan
derden;
d. als bezitter van een voor eigen bewoning bestemde woning in aanbouw.
Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken zijn niet gedekt.
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5.

Schadetoebrenging bij ‘vriendendienst’/sport- en spel/logeer-oppassituatie
In de hierna omschreven omstandigheden waaronder de verzekerde aan een ander (de benadeelde) schade
toebrengt zonder dat de verzekerde daarvoor aansprakelijk is, kan eveneens een beroep op deze verzekering
worden gedaan voor vergoeding van de door de benadeelde geleden schade.
Het recht op vergoeding is beperkt tot maximaal f 25.000,- (USD 14.000,0) en geldt voorts indien en voor
zover:
a. de vordering die bij de verzekerde is ingediend betrekking heeft op de door de benadeelde zelf, als
rechtstreekse bij de schadegebeurtenis betrokken natuurlijke persoon, geleden schade;
b. de benadeelde een ander is dan een (mede)verzekerde;
c. voor vergoeding van de schade geen beroep kan worden gedaan op een andere verzekering, al dan niet
van oudere datum;
d. de schadetoebrengende gedraging en het indienen van de daaruit voortvloeiende vordering zich tijdens de
looptijd van de verzekering hebben voorgedaan;
e. het ontstaan van de schade niet te wijten is aan ‘eigen schuld’ van de benadeelde.
De omstandigheden waaronder deze dekking van toepassing is zijn:
a. vriendendienst waaronder wordt verstaan: het belangeloos verrichten van werkzaamheden bij wijze van
‘vriendendienst’, waarbij een direct verband bestaat tussen die werkzaamheden en het toebrengen van de
schade zoals geleden door degene ten behoeve van wie de werkzaamheden werden verricht;
b. sportbeoefening waaronder wordt verstaan: het beoefenen van sport en spel, waarbij-tijdens en in direct
verband met de sport-/spelbeoefening-schade wordt toegebracht aan iemand anders dan een (mede)
speler;
c. logeer- en oppassituaties waaronder wordt verstaan: logeren of oppassen bij vrienden, familie of kennissen
waarbij schade wordt toegebracht, met dien verstande dat de schade is geleden door degene(n) bij wie
wordt gelogeerd of opgepast.

Artikel 4 Uitsluitingen
1.

2.

3.

Opzet
Uitgesloten is de aansprakelijkheid:
a. van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk en tegen
een persoon of zaak gericht, wederrechtelijk handelen of nalaten;
b. van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van een of meer tot de
groep behorende personen, ook in geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde of,
ingeval deze tot een groep behoort, een of meer tot de groep behorende personen zodanig onder invloed
van alcohol of andere stoffen verkeert/verkeren, dat deze/die niet in staat is/zijn, zijn/hun wil te bepalen.
Seksuele gedragingen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid:
a. van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar seksuele of seksueel
getinte gedragingen van welke aard dan ook;
b. van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van een of meer tot de groep
behorende personen, ook ingeval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.
Opzicht
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade:
a. aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft uit hoofde van:
7



een huur-, huurkoop-, lease-,erfpacht-,pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het
recht van gebruik en bewoning);
 de uitoefening van een (neven) bedrijf of (neven)beroep;
 het verrichten van betaalde handenarbeid.
b. aan zaken, die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft;
c. aan motorrijtuigen, (sta-)caravans, vouwwagens, motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en
luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft;
d. bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige papieren, bank-,
giro-, betaalpassen of creditcards, die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
 de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan de door hem/haar voor vakantiedoeleinden
gehuurde woning en de daarbij behorende inboedel, veroorzaakt door brand of water dat als gevolg van
een plotselinge onzekere gebeurtenis is gestroomd uit in de woning aanwezige leidingen, installaties en
toestellen;
 de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan het voor eigen bewoning gehuurde pand en de
daarbij behorende bebouwingen voor zover deze schade is veroorzaakt door een op of aan dit pand
gemonteerde antenne;
 de aansprakelijkheid voor schade door het omvallen van bomen die zich op het erf van de woning van
verzekeringnemer bevinden.
Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens
hem/haar onder zich heeft, anders dan in de gevallen als hierboven bedoeld, zijn verzekerd tot een
bedrag van maximaal f 50.000,- (USD 25.000,-) per gebeurtenis.
4.

Motorrijtuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig met uitzondering van:
a. passagiersrisico:
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig, met inbegrip van schade aan
dat motorrijtuig;
b. motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed e.d.:
De aansprakelijkheid voor schade met of door motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed en
dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 10 km per uur niet kunnen overschrijden, alsmede met
of door op afstand bediende modelauto’s;
c. joyriding:
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig, mits de verzekerde
veroorzaker jonger is dan 18 jaar; in afwijking van het hierboven bepaalde omvat deze dekking tevens de
aansprakelijkheid voor schade aan het motorrijtuig waarmee joyriding is gepleegd, tot ten hoogste een bedrag
van f 20.000,- (USD 11.200,-) per gebeurtenis. Onder joyriding wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van
een motorrijtuig, zonder de bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen;

5.

De in dit artikellid onder a, b en c omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt
door een andere verzekering.
Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid:
 ingeval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig;
 ingeval van joyriding zonder geweldpleging, als voor het motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering is
gesloten.
Vaartuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig met uitzondering van:
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a. roeiboot/kano/zeilboot
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano’s, zeilplanken en zeilboten met een
zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m² tenzij deze vaartuigen zijn uitgerust met een (buitenboord) motor met
een vermogen van meer dan 3 kw (ongeveer 4 pk);
b. modelboot
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door op afstand bediende modelboten, tenzij deze zijn
uitgerust met een (buitenboord) motor met een vermogen van meer dan 3 kw (ongeveer 4 pk);
c. passagiersrisico
De aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een vaartuig, met inbegrip van schade aan dat
vaartuig;
d. woonboot
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door de verzekerde bewoonde woonboot, afgemeerd op
de vaste ligplaats, met de daarbij behorende bebouwingen;
De in dit artikellid omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere
verzekering.
6.

7.

8.

Luchtvaartuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, een modelvliegtuig,
een zeilvliegtuig, een doelvliegtuig, een valscherm- zweeftoestel, een kabelvlieger, een luchtschip, een
modelraket alsmede een ballon met een diameter van meer dan 1 m in geheel gevulde toestand, met
uitzondering van:
 de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door modelvliegtuigen, waarvan het gewicht ten
hoogste 20kg bedraagt;
 de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een luchtvaartuig, met inbegrip van schade aan
dat luchtvaartuig.
De in dit artikel onderdeel omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door
een andere verzekering.
Woonplaats niet langer op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten Saba of Sint Eustatius
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde, die zijn /haar woonplaats niet langer op Aruba,
Bonaire, Curaçao, Sint Maarten Saba of Sint Eustatius heeft, met dien verstande dat dan de verzekering voor
hem/haar eindigt 30 dagen na vertrek.
Wapens
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of het gebruik van
vuurwapens, tenzij dit nadrukkelijk is meeverzekerd door vermelding op het polisblad.

Artikel 5 Verlies van Rechten
In afwijking van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden vervalt elk recht op uitkering indien de aanmelding van de
schade later plaatst heeft dan drie jaar na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg van een gebeurtenis waaruit
voor de maatschappij een verplichting tot uitkering kan voortvloeien.

Artikel 6 Schaderegeling
1.

Rechtstreekse regeling met benadeelden
De Maatschappij heeft het recht elke in of buiten rechte tegen verzekerde ingestelde eis tot schadevergoeding
die voor haar rekening kan komen, zelf in behandeling te nemen. De Maatschappij belast zich met de regeling
en de vaststelling van de schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met
hen schikkingen te treffen. De belangen van verzekerde zullen hierbij in aanmerking worden genomen.
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2.

De Maatschappij is niet gebonden aan enige toezegging van een verzekerde omtrent erkenning van
aansprakelijkheid dan wel vergoedingsverplichting. Als norm voor de schaderegeling zal het burgerlijk recht
worden gehanteerd.
Bijstand in processen
Zo nodig boven de verzekerde som is onder de dekking begrepen vergoeding van:
 de kosten van verweer in een door een benadeelde tegen de Maatschappij aanhangig gemaakt
burgerrechtelijk proces;
 de kosten van verweer in een door een benadeelde tegen een verzekerde aanhangig gemaakt
burgerrechtelijk proces, alsmede de daaruit voortvloeiende proceskosten, voorzover daartoe veroordeeld,
mits dit verweer wordt gevoerd onder leiding van de Maatschappij;
 de kosten van rechtsbijstand, die met goedkeuring van de Maatschappij wordt verleend in een tegen een
verzekerde aanhangig gemaakte strafproces (boeten, transactiebedragen en met een strafproces
samenhangende gerechtskosten worden niet vergoed);
 de wettelijke rente over de door de verzekering gedekte vordering.

Artikel 7 Strafvervolging van verzekerde
1.

2.

Indien verzekerde in verband met een aansprakelijkheid, welke voor rekening van de Maatschappij zou komen,
strafrechtelijk wordt vervolgd is de betrokkene verplicht de Maatschappij onverwijld van dat feit in kennis te
stellen, onder toezending van de hem uitgebrachte exploiten.
De Maatschappij is in de gevallen, waarin zij zulks met het oog op de vaststelling van de aansprakelijkheid van
belang acht, bevoegd een raadsman aan te wijzen, door wie de verdachte alsdan verplicht is zich te doen
bijstaan; de kosten van zodanige bijstand zijn voor rekening van de Maatschappij.

Artikel 8 Samenloop van verzekeringen
De Maatschappij is niet tot vergoeding gehouden indien en voor zover de schade wordt gedekt door een andere
verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of voorziening, of daaronder gedekt zou zijn
indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.

Artikel 9 Klachtenregeling
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de Customer
Service afdeling van de Maatschappij, aan de J.B. Gorsiraweg 6, P.O. Box 581, klantenservice@ennia.com.

Artikel 10 Persoonsregistratie
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de Maatschappij
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten;
ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen
voldoen aan wettelijke verplichtingen.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid, kan de Maatschappij uw gegevens raadplegen bij andere ENNIA. In
dit kader kunnen de ENNIA vennootschappen, ENNIA Caribe Schade N.V., ENNIA Caribe Leven N.V., ENNIA Caribe
Holding N.V., ENNIA Caribe Zorg N.V. , ENNIA Caribe Schade (Aruba) N.V. en ENNIA Caribe Leven (Aruba) N.V.
onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
Het privacyreglement kunt u bekijken op de website van de Maatschappij www.ennia.com.
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BIJZONDERE VOORWAARDEN PARTICULIERE
ONGEVALLENVERZEKRING NR. POV-001
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Maatschappij:
de Maatschappij zoals op het polisblad vermeld, ENNIA Caribe Schade N.V. respectievelijk
ENNIA Caribe Zorg N.V.
Verzekerde(n):
de als zodanig in de polis vermelde perso(o)n(en), of degenen die als zodanig door de verzekeringnemer zijn
opgegeven of als groep zijn aangeduid.
Blijvende invaliditeit:
het geheel of gedeeltelijk blijvend verlies of functieverlies van enig deel of orgaan van het lichaam van verzekerde, als
gevolg van het door een ongeval, in de zin van artikel 2, veroorzaakt letsel.
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid:
de gehele of gedeeltelijke ongeschiktheid van verzekerde tot het verrichten van de werkzaamheden verbonden aan zijn
beroep als gevolg van het door het ongeval, in de zin van artikel 2, veroorzaakt letsel.
Eigen risicotermijn:
de periode waarover geen recht op uitkering bestaat, die aanvangt op de dag dat verzekerde zich onder geneeskundige
behandeling heeft gesteld.
Kosten van geneeskundige behandeling:
de kosten die als gevolg van het door een ongeval, in de zin van artikel 2, veroorzaakt letsel zijn gemaakt en bestaan
uit:
a. de honoraria van medici en paramedici die op grond van de geldende rechtsregels in het land waar de kosten
zijn gemaakt bevoegd zijn tot het uitoefenen van de geneeskunst, waaronder tevens worden begrepen de
honoraria voor door hen toegepaste alternatieve geneeswijzen;
b. de kosten voor verbandmiddelen en door een arts voorgeschreven (alternatieve) medicijnen;
c. behandeling en verpleging in een ziekenhuis of verpleeginrichting;
d. ziekenvervoer;
e. prothesen;
f. de eenmalige aanschaf van een invalidenwagentje en een blindengeleidehond.
Rubrieken:
A: uitkering bij overlijden.
B: uitkering bij blijvende invaliditeit.
C: uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
D: vergoeding van kosten van geneeskundige behandeling.
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Artikel 2 Ongeval
1.

2.

Onder ongeval wordt verstaan een plotselinge, van buiten het lichaam komende, onvrijwillige geweldsinwerking
op het lichaam van verzekerde waaruit, rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken een
geneeskundig vast te stellen letsel is ontstaan of de dood tot gevolg heeft; ook indien het ongeval is ontstaan
als gevolg van een op dat moment bij verzekerde bestaande ziekte, kwaal of gebrek.
Onder ongeval wordt tevens verstaan:
a. bevriezing, verbranding (behoudens verbranding door de zon of een kunstmatige bestralingsbron),
verdrinking, verstikking, zonnesteek en blikseminslag alsmede een andere elektrische ontlading;
b. zonnebrand, uitputting, verhongering en verdorsting als gevolg van het onvrijwillig geïsoleerd raken door
schipbreuk, noodlanding, instorting, watersnood, insneeuwing, invriezing, aardbeving of enige andere vorm
van natuurramp;
c. het van buitenaf ongewild binnenkrijgen van stoffen of vreemde voorwerpen waardoor acuut inwendig letsel
wordt toegebracht;
d. acute vergiftiging door het ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vaste of vloeibare stoffen, anders
dan vergiftiging door gebruik van bewustzijnsverruimende middelen zoals alcohol, drugs of medicijnen of
door etenswaar;
e. besmetting ten gevolge van een onvrijwillige val in enige vaste of vloeibare stof, danwel ten gevolge van het
zich daarin begeven bij een poging tot redding van personen, dieren of zaken;
f. wondinfectie en bloedvergiftiging als gevolg van een ongeval;
g. verstuiking, ontwrichting, verrekking en scheuring van spieren, banden en pezen als gevolg van een
plotselinge krachtsinspanning;
h. complicaties en verergeringen als gevolg van verleende eerste hulp bij een ongeval of van (para)medische
behandeling door een deskundige die op grond van de in het land waar de behandeling plaatsvindt
geldende rechtsregels bevoegd is tot het uitoefenen van de geneeskunst, van de door het ongeval
veroorzaakt letsel;
i. koepokken, miltvuur, mond- en klauwzeer, sarcoptesschurft, tetanus, ringworm (trichofytie) en de ziekte van
Bang;
j. voor de rubrieken C en D gelden tevens als ongeval, ingewandsbreuk (hernia), spit (lumbago),
peesschedeontsteking (tendovaginitis crepitans), zweepslag (coup de fouet), uitstulping van een
tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), tennisarm en huidletsel ontstaan door druk of wrijving; in deze
gevallen wordt voor rubriek C uitkering verleend over een termijn van ten hoogste 30 dagen.

Artikel 3 Begunstiging
Als begunstigde(n) word(t)(en) aangemerkt voor de uitkering krachtens:
Rubriek A:

Rubriek B, C en D:

de echtgeno(o)t(e) van verzekerde en bij ontstentenis van deze de wettige en natuurlijke
kinderen alsmede de wettige en natuurlijke afstammelingen van vooroverleden kinderen bij
plaatsvervulling. De onderlinge verdeling geschiedt bij staken. Bij ontstentenis van eerder
vermelde rechthebbenden degenen die krachtens erfstelling of de wet deelgerechtigd zijn in de
nalatenschap.
Als huwelijkspartner wordt ook beschouwd de met de verzekerde in gezinsverband
samenlevende, geen familielid zijnde, partner met wie een samenlevingscontract is gesloten of
die aantoonbaar ten minste 5 jaar voorafgaand aan het ongeval met verzekerde samenleefde.
de verzekerde zelf, of een ander zoals door de verzekeringnemer met de Maatschappij is
overeengekomen.
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Artikel 4 Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

Artikel 5 Uitsluitingen
Naast de in de Algemene Voorwaarden vermelde uitsluitingen bestaat eveneens geen recht op uitkering indien een
ongeval is ontstaan:
1. door opzet, grove schuld of grove roekeloosheid van de verzekerde, een begunstigde of een ander die bij de
uitkering belang heeft;
2. bij het door verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of een poging daartoe;
3. tijdens vechtpartijen of tijdens het bewust op roekeloze wijze in gevaar brengen van leven en lichaam anders dan
tot rechtmatige (zelf)verdediging of tot redding van personen, dieren en zaken of ter afwending van dreigend
gevaar;
4. door sportbeoefening anders dan als amateur, bergbeklimmen, duiken, parachutespringen, parasailing of daaraan
verwante bezigheden zoals, bobsleeën, rodelen, snelheidswedstrijden of voorbereiding daartoe, met paarden,
racefietsen, motorrijtuigen en motorvaartuigen, met uitzondering van betrouwbaarheids- en puzzel of oriëntatieritten
die nagenoeg op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius plaatsvinden en niet langer dan 24
uur duren, evenwel met dien verstande dat snelheidsproeven tijdens deze ritten is uitgesloten.
5. terwijl verzekerde¬ onder invloed was van bewustzijnsverruimende middelen zoals alcohol, drugs of medicijnen;
6. tijdens het besturen van een motorrijwiel of een scooter met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc. Indien de
bestuurder 24 jaar of ouder is, is er wel recht op uitkering, met inachtneming van de overige artikelen, met een
maximum van f. 50.000,-(USD 28.000,-) voor Rubriek A en f. 100.000,- (USD 55.900,-) voor Rubriek B, echter nooit
meer dan de verzekerde som voor de betreffende rubriek;
7. tijdens het verblijf in een luchtvaartuig anders dan als:
a. gast of als passagier, die rechtmatig verblijft in een voor passagiersvervoer ingericht vliegtuig, terwijl dat
voor niet militaire doeleinden wordt gebruikt;
b. zweefvlieger of als passagier van een zweefvliegtuig, mits de piloot een voor die vlucht geldig vliegbrevet
bezit, en mits wordt deelgenomen aan burgerluchtvaart.
8. tijdens het beroepsmatig werken met houtbewerking machines.

Artikel 6 Invloed van bestaande invaliditeit of ziekelijke toestand
Mochten de gevolgen van een ongeval vergroot zijn door ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid van de verzekerde, dan wordt voor de vaststelling van de uitkeringen bij invaliditeit en
arbeidsongeschiktheid uitgegaan van de gevolgen, die het ongeval gehad zou hebben, indien de verzekerde geheel
valide en gezond geweest zou zijn. Indien de genoemde omstandigheden van de verzekerde het gevolg zou zijn van
een ander ongeval, waarvoor de Maatschappij krachtens deze verzekering een uitkering heeft moeten doen of nog zal
moeten doen, dan blijven deze omstandigheden buiten beschouwing.

Artikel 7 Risicowijziging
1.
2.

Bij een verandering van het beroep van verzekerde of de daaraan verbonden werkzaamheden is de
verzekeringnemer en/of de verzekerde verplicht de Maatschappij hiervan binnen 30 dagen in kennis te stellen.
Indien de verandering naar het oordeel van de Maatschappij geen risicoverzwaring betekent, blijft de dekking
onverminderd van kracht. Wordt het risico naar het oordeel van de Maatschappij verminderd, dan zal zij de
premies en condities hiermede in overeenstemming brengen. Deze aanpassing gaat in met ingang van de
datum waarop haar de mededeling van de verandering bereikte.
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3.

4.

Indien de verandering naar het oordeel van de Maatschappij een risicoverzwaring betekent, heeft de
Maatschappij het recht:
a.
de verzekering op gewijzigde premies en condities voort te zetten. Indien de verzekeringnemer hier niet
mee akkoord gaat, kan hij binnen 30 dagen na ontvangst van de mededeling de verzekering schriftelijk
opzeggen. De verzekering eindigt in dit geval na afloop van de 30e dag na ontvangst van de door de
Maatschappij gedane mededeling.
b.
de verzekering te beëindigen zoals geregeld in de Algemene Voorwaarden.
Indien geen mededeling, zoals in lid 1 bedoeld, aan de Maatschappij is gedaan, gelden de navolgende
bepalingen:
a.
is er naar het oordeel van de Maatschappij geen sprake van een risicoverzwaring, dan blijft de dekking
onverminderd van kracht;
b.

5.

is er naar het oordeel van de Maatschappij sprake van een risicoverzwaring die geleid zou hebben tot
een wijziging in de premie en condities, dan zal de uitkering plaatsvinden in de verhouding van de
premie voor het oude beroep tot de premie die voor het nieuwe beroep verschuldigd is. Eventuele, voor
het nieuwe beroep geldende beperkende condities zullen eveneens worden toegepast. Deze
vermindering zal niet worden toegepast indien verzekerde een ongeval buiten zijn beroep is
overkomen;
c.
is er naar het oordeel van de Maatschappij sprake van een risicoverzwaring die van dien aard is dat bij
bekendheid hiervan de verzekering zou zijn beëindigd, dan bestaat geen recht op uitkering tenzij het
een ongeval betreft dat de verzekerde buiten zijn beroep is overkomen. De verzekering eindigt in dit
geval met ingang van de datum waarop de Maatschappij kennis nam van de beroepswijziging.
In de gevallen dat er sprake is van beëindiging van de verzekering of verlaging van de premie overeenkomstig
dit artikel heeft de verzekeringnemer recht op terugbetaling van een evenredig deel van de premie van het
lopende verzekeringsjaar.

Artikel 8 Meldingsplicht na een ongeval
1.

2.

3.

4.

5.

Rubriek A
Ingeval van overlijden van de verzekerde is de verzekeringnemer of de begunstigde, op straffe van verlies van
rechten uit de verzekeringsovereenkomst, verplicht de Maatschappij tenminste 48 uur voor de begrafenis of de
crematie in te lichten en zijn toestemming of medewerking te verlenen aan alle maatregelen die de
Maatschappij nodig oordeelt ter vaststelling van de doodsoorzaak.
Rubriek B
In geval van blijvende invaliditeit is de verzekerde of zijn wettelijk vertegenwoordiger verplicht binnen 90 dagen
na het ongeval de Maatschappij van het voorval in kennis te stellen. Indien de aangifte later geschiedt, bestaat
alleen recht op uitkering indien de belangen van de Maatschappij, naar haar oordeel, niet zijn geschaad en kan
worden aangetoond dat de invaliditeit het uitsluitend gevolg is van het ongeval. Ieder recht op uitkering vervalt,
indien de aangifte niet binnen 5 jaar na het plaatsvinden van het ongeval plaatsvindt.
Rubriek C
In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid is de verzekerde of zijn wettelijk vertegenwoordiger verplicht, op
straffe van verlies van rechten uit de verzekeringsovereenkomst, binnen 72 uur na het ongeval de Maatschappij
van het voorval in kennis te stellen.
Rubriek D
In geval van recht op uitkering wegens geneeskundige kosten is de verzekerde verplicht binnen 90 dagen na
het ongeval de Maatschappij van het voorval in kennis te stellen.
De verzekerde is bovendien verplicht:
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a.

6.
7.

alle gegevens te verstrekken die de Maatschappij voor de beoordeling van de aanspraken op uitkering
verlangt;
b.
zich onder geneeskundige behandeling te stellen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en al het
mogelijke te doen om een spoedig herstel te bevorderen onder meer door de voorschriften van de
behandelend (para)medicus op te volgen;
c.
zich door een door de Maatschappij op haar kosten toegewezen arts te laten onderzoeken, ook indien
dit onderzoek buiten de woonplaats van verzekerde dient te geschieden;
d.
zich uitsluitend met toestemming van de Maatschappij naar het buitenland te begeven, indien nog
medische klachten ten gevolge van een ongeval aanwezig zijn;
de Maatschappij onmiddellijk op de hoogte te stellen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel.
De verzekeringnemer, de verzekerde en de begunstigde zijn verplicht alle inlichtingen te verschaffen die de
Maatschappij voor de beoordeling van de aanspraken op uitkering verlangt.
Kennisgeving aan de Maatschappij dient schriftelijk te geschieden

Artikel 9 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst
1.

2.
3.

In aanvulling op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden heeft de verzekeringnemer ook het recht door
middel van schriftelijke opzegging de verzekeringsovereenkomst te beëindigen:
a.
indien de verzekerde lijdt aan een slepende ziekte of een ernstig geestelijk of lichamelijk gebrek;
b.
indien de verzekerde de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.
In tegenstelling tot het bepaalde in de Algemene Voorwaarden kan de Maatschappij de verzekering niet
beëindigen uitsluitend op grond van slecht schadeverloop.
De verzekering eindigt zonder opzegging:
a.
zodra de verzekerde ophoudt zijn woonplaats op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of Sint
Eustatius te hebben;
b.
bij overlijden van de verzekerde;
c.
aan het einde van het verzekeringsjaar waarin de verzekerde de 70-jarige leeftijd heeft bereikt;
d.
zodra binnen één verzekeringsjaar overeenkomstig het bepaalde in Rubriek B 100% van de verzekerde
som is uitgekeerd.
De verzekeringnemer heeft in de gevallen genoemd in lid 1 en lid 3 sub a en b, recht op terugbetaling van een
evenredig deel van de premie, mits de Maatschappij binnen 14 dagen van de hier genoemde omstandigheden
in kennis is gesteld.

Artikel 10 Samenloop van verzekeringen
In geval van een aanspraak op de rubrieken C en D is de Maatschappij niet tot vergoeding gehouden indien en voor
zover de schade wordt gedekt door een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet
of voorziening, of daaronder gedekt zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.

Artikel 11 Klachtenregeling
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de Customer
Service afdeling van de Maatschappij, aan de J.B. Gorsiraweg 6, P.O. Box 581, klantenservice@ennia.com.
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Artikel 12 Persoonsregistratie
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de Maatschappij
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten;
ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen
voldoen aan wettelijke verplichtingen.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid, kan de Maatschappij uw gegevens raadplegen bij andere ENNIA. In
dit kader kunnen de ENNIA vennootschappen, ENNIA Caribe Schade N.V., ENNIA Caribe Leven N.V., ENNIA Caribe
Holding N.V., ENNIA Caribe Zorg N.V., ENNIA Caribe Schade (Aruba) N.V. en ENNIA Caribe Leven (Aruba) N.V.
onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement
kunt u bekijken op de website van de Maatschappij www.ennia.com.
VOORWAARDEN RUBRIEK A
(uitsluitend van kracht indien in de polis van toepassing verklaard)

Dekking
Artikel 13 Omschrijving van de dekking
Indien de verzekerde binnen drie jaar na een ongeval in de zin van artikel 2 en met inachtneming van de overige
artikelen, als enig en rechtstreeks gevolg van het opgelopen letsel komt te overlijden, wordt de voor overlijden
verzekerde som uitgekeerd, onder aftrek van het bedrag hetwelk eventueel reeds is uitgekeerd ter zake van blijvende
invaliditeit ontstaan door hetzelfde ongeval. Indien laatstbedoelde uitkering hoger was dan de voor overlijden
verzekerde som, zal het meerdere niet worden teruggevorderd.
De uitkering zal geschieden aan de daartoe aangewezen begunstigde(n) uiterlijk 30 werkdagen nadat de Maatschappij
in het bezit is gesteld van een uittreksel uit het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand en van een notariële akte
van erfrecht.

VOORWAARDEN RUBRIEK B
(uitsluitend van kracht indien in de polis van toepassing verklaard)
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Artikel 14 Omschrijving van de dekking
1.

2.

In geval van blijvende invaliditeit keert de Maatschappij, met inachtneming van de overige artikelen, een
percentage van de verzekerde som uit dat gelijk is aan de mate van de blijvende invaliditeit, met dien verstande
dat:
a.
bij geheel verlies of functieverlies van de navolgende lichaamsdelen, vermogens en organen deze
percentages als volgt luiden:
algehele ongeneeslijke geestesstoornis
100%
algehele ongeneeslijke verlamming
100%
verlies gezichtsvermogen beide ogen
100%
verlies gezichtsvermogen één oog
30%
spraak
100%
verlies gehoorvermogen beide oren
100%
verlies gehoorvermogen één oor
30%
(indien op één oor reeds is uitgekeerd)
70%
reuk en smaak
10%
arm tot in het schoudergewricht
75%
arm tot in ellebooggewricht of tussen elleboog en schoudergewricht
75%
hand tot in het polsgewricht of arm tussen pols- en ellebooggewricht
60%
been tot in het heupgewricht
75%
been tot in het kniegewricht of tussen knie en heupgewricht
75%
voet tot in het enkelgewricht of been tussen enkel- en kniegewricht
50%
duim
25%
wijsvinger
20%
middelvinger
15%
ringvinger
10%
pink
10%
grote teen
10%
een andere teen
5%
long
30%
nier
20%
milt
10%
b.
bij gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk functieverlies en indien sub a geen uitsluitsel biedt, het percentage
wordt vastgesteld overeenkomstig de "Guides to the Evaluation of Permanent Impairment" van de
American Medical Association (A.M.A.), waarbij steeds de laatste editie van kracht zal zijn;
c.
bij verlies van verscheidene vingers van één hand geen hogere invaliditeitsgraad kan worden
vastgesteld dan de invaliditeitsgraad bij verlies van één hand;
d.
ter zake van één of meer ongevallen een verzekerde overkomen in één verzekeringsjaar, voor
blijvende invaliditeit nooit meer uitgekeerd kan worden dan de voor deze rubriek op het polisblad
vermelde verzekerde som, tenzij er sprake is van rentevergoeding overeenkomstig het bepaalde in lid 3
van dit artikel;
e.
indien reeds voor het ongeval een (functie)verlies van het betrokken lichaamsdeel, orgaan of vermogen
bestond, de uitkering naar evenredigheid wordt verminderd.
De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld op het moment dat redelijkerwijs noch verbetering
noch verslechtering zal optreden in de toestand van de verzekerde, doch uiterlijk twee jaar na het ongeval.
Deze termijn kan naar keuze van de verzekerde met één jaar worden verlengd tot drie jaar, hetgeen uiterlijk 30
dagen voor het verstrijken van die twee jaar schriftelijk aan de Maatschappij meegedeeld moet worden.
De mate van invaliditeit zal worden vastgesteld naar objectief gangbare maatstaven, overeenkomstig het
bepaalde in het eerste lid, sub b van dit artikel, door een door de Maatschappij aangewezen arts.
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3.

Mocht de verzekerde als gevolg van het ongeval overlijden voordat de mate van invaliditeit is vastgesteld, dan
is de Maatschappij geen uitkering ter zake van deze rubriek verschuldigd. Indien de verzekerde echter later dan
één jaar na het ongeval overlijdt door een andere oorzaak dan het ongeval wordt de mate van blijvende
invaliditeit vastgesteld op een percentage dat zou zijn vastgesteld wanneer de verzekerde niet zou zijn
overleden.
Indien één jaar na het ongeval de mate van blijvende invaliditeit nog niet kan worden vastgesteld, vergoedt de
Maatschappij de wettelijke rente zoals die geldt ten tijde van het vaststellen van de blijvende invaliditeit over het
uiteindelijke wegens blijvende invaliditeit uit te keren bedrag. Deze rente wordt berekend vanaf de 366e dag na
het ongeval tot de dag waarop de uitkering wegens blijvende invaliditeit geschiedt.

VOORWAARDEN RUBRIEK C
(uitsluitend van kracht indien in de polis van toepassing verklaard)

Artikel 15 Omschrijving van de dekking
1.

2.

3.

4.

Indien de verzekerde door een ongeval geheel of gedeeltelijk ongeschikt is om zijn beroep uit te oefenen, keert
de Maatschappij, met inachtneming van de overige artikelen, zolang deze ongeschiktheid voortduurt, de voor
deze rubriek verzekerde som per dag respectievelijk een evenredig deel daarvan uit.
Het recht op uitkering gaat in op de dag dat de verzekerde zich onder geneeskundige behandeling heeft
gesteld, of, indien een eigen risicotermijn is overeengekomen, op de dag dat de eigen risicotermijn afloopt en
hij tevens ongeschikt is om zijn beroep uit te oefenen.
De uitkering wordt per ongeval over ten hoogste twee jaar verleend, doch eindigt indien:
a.
de geneeskundige behandeling is beëindigd;
b.
de verzekerde zijn beroep weer kan uitoefenen;
c.
de blijvende invaliditeit (Rubriek B) is vastgesteld;
d.
de verzekerde overlijdt.
De uitkering voor de in artikel 2 sub j genoemde ongevallen wordt voor ten hoogste 30 dagen verleend, terwijl
voor ingewandsbreuk (hernia) en uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi) de vergoeding
slechts eenmaal wordt verleend.
De uitbetaling van de door de Maatschappij verschuldigde termijnen geschiedt na elke periode van een
kalendermaand.
Indien de verzekerde ondanks het ongeval zijn beroep toch blijft uitoefenen doch zich wegens het ongeval wel
onder geneeskundige behandeling moet stellen, vergoedt de Maatschappij de kosten van deze geneeskundige
behandeling (zoals omschreven in artikel 1) voorzover daarin niet op andere wijze is voorzien en deze gemaakt
zijn na de overeengekomen eigen risicotermijn.

Deze extra vergoeding bedraagt ten hoogste de onder deze rubriek verzekerde som per dag vermenigvuldigd met het
aantal dagen dat de behandeling duurt, echter niet langer dan tot 2 jaar na het ongeval.

VOORWAARDEN RUBRIEK D
(uitsluitend van kracht indien in de polis van toepassing verklaard)
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Artikel 16 Omschrijving van de dekking
1.

2.

In geval van geneeskundige behandeling worden, met inachtneming van de overige artikelen, de kosten
hiervan vergoed voorzover:
a.
zij door het ongeval medisch noodzakelijk zijn geworden;
b.
zij zijn gemaakt binnen twee jaar na het ongeval;
c.
zij niet krachtens wet of overeenkomst, al dan niet van oudere datum, voor vergoeding in aanmerking
komen.
De vergoeding bedraagt ten hoogste de op het polisblad voor geneeskundige behandeling verzekerde som met
dien verstande dat de kosten voor de eenmalige aanschaf van een invalidenwagentje of een
blindengeleidehond zelfs boven de verzekerde som, tot ten hoogste
f 5.000,- (USD 2.800,-), worden vergoed.
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BIJZONDERE VOORWAARDEN PARTICULIERE
WOONHUISVERZEKERING NR. WPV-001
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Verzekerde:
als verzekerde wordt naast de verzekeringnemer beschouwd elke andere persoon die belang heeft in de verzekerde
zaken en het behoud ervan en die krachtens de verzekering recht op vergoeding heeft of door aanvaarding van de
aanwijzing recht op vergoeding kan krijgen.
Maatschappij:
de maatschappij zoals op het polisblad vermeld, ENNIA Caribe Schade N.V. respectievelijk
ENNIA Caribe Zorg N.V.
Woonhuis:
de op het polisblad omschreven, tot bewoning dienende, onroerende zaak met al wat volgens verkeersopvatting
daarvan deel uitmaakt, met inbegrip van de funderingen, terreinafscheidingen, tot lichtdoorlating dienende glasruiten,
antennes, zonnepanelen, zonneboilers en alle andere daaraan bevestigde zaken, deel uitmakend van het op het
polisblad vermelde gebouw. Voor zover niet voor afzonderlijke sommen verzekerd, zijn in de omschrijving alle bouwsels
begrepen die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. In de omschrijving zijn niet
begrepen pieren, steigers, keermuren, waterkeringen, (kunstmatige) eilandjes en/of andere bouwsels al dan niet
aangebouwd aan het woonhuis, gelegen aan of bij de zee of binnenwater, tenzij deze blijkens het polisblad uitdrukkelijk
zijn meeverzekerd.
Gebeurtenis:
een tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvindende schadeveroorzakend voorval. Indien betreffend
voorval aanvangt vóór de vervaldatum of einddatum van deze polis en eindigt na de vervaldatum of einddatum, zal de
Maatschappij de schade door een gedekte gebeurtenis (zoals aard-/zeebeving-, neerslag-, overstroming- of
stormschade) vergoeden die gedurende die periode ontstaat evenals wanneer die periode geheel binnen de
verzekeringstermijn van de polis valt.
Bereddingskosten:
kosten verbonden aan binnen redelijke grenzen genomen maatregelen bij een onmiddellijk dreigend gevaar voor, bij of
na een gedekte gebeurtenis ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken. Schade aan de zaken
die daarbij worden ingezet, ontstaan door het gevaar waartegen de verzekering dekking biedt, worden beschouwd als
bereddingskosten. Bij het ophanden zijn van verwezenlijking van het risico van stormschade, worden de
aanschafkosten van zaken die daarbij worden ingezet niet beschouwd als bereddingskosten.
Opruimingskosten:
de kosten van afbraak, wegruimen, afvoeren en vernietiging van verzekerde zaken, die niet reeds in de schadetaxatie
zijn begrepen, voor zover deze wegruiming en/of afbraak het noodzakelijk gevolg is van een gebeurtenis waartegen is
verzekerd.
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Brand:
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:
zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Ontploffing:
een gehele of gedeeltelijke vernieling 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 zijn gebracht.
Schade door luchtvaartuigen:
onverminderd de Algemene Uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden en de bepalingen met betrekking tot molest is,
indien het risico van schade door luchtvaartuigen is meeverzekerd, ook gedekt 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.
Braak:
het door verbreking met zichtbare beschadiging van afsluitingen van het gebouw waar de verzekerde zaken zich in
bevinden, met het doel ontvreemding van verzekerde zaken.
Inbraak:
het zich wederrechtelijk toegang verschaffen van het gebouw waar de verzekerde zaken zich in bevinden, met
ontvreemding van verzekerde zaken.
Grondwater:
water dat, al dan niet als gevolg van hevige regenval, normaliter onder het aardoppervlak ligt. Niet als grondwater wordt
beschouwd water uit waterreservoirs, waterafvoerwegen zoals, beekjes, kreekjes, rooien, rivieren en de zee.
Aanbouw:
nieuw te bouwen gebouwen alsook bijbouwen c.q. bouwkundige verruimingen van het bestaande woonhuis.
Blikseminslag:
een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, waardoor ter plaatse van de blikseminslag aantoonbare
schade is ontstaan aan het aardoppervlak en/of aan zich daarop bevindende zaken, waarbij schade ontstaan in een
straal van 300 meter van de blikseminslag wordt verondersteld door de blikseminslag te zijn veroorzaakt.
Herbouwwaarde:
het bedrag benodigd voor herbouw van het verzekerde woonhuis onmiddellijk na de gebeurtenis op dezelfde plaats met
dezelfde bestemming.
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Verkoopwaarde:
de prijs van het woonhuis bij vrijwillige verkoop op het moment van de schade exclusief de prijs van de grond.
Herstelkosten:
alle redelijke kosten verbonden aan het in de oorspronkelijke staat of vorm terugbrengen van het verzekerde woonhuis.
Risicobekendheid:
de Maatschappij is bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en het gebruik van het op de polis omschreven
woonhuis en van de belendingen ten tijde van het aangaan van de verzekering. Verzekerde heeft met betrekking tot het
verzekerde woonhuis de vrijheid tot aanbouw, verbouwing, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en
andere wijzigingen over te gaan, alles mits binnen de grenzen gesteld door de polisomschrijving.

Voortaxatie:
indien uit de polis blijkt dat de verzekerde zaken zijn gewaardeerd door één of meer door beide partijen benoemde
deskundige(n), is deze voortaxatie bindend. Indien de Maatschappij bewijst dat er sprake is van bedrog, verliest de
deskundigentaxatie haar geldigheid. Het taxatierapport wordt geacht deel uit te maken van deze overeenkomst en heeft
een geldigheidsduur van 36 maanden. Bij verzekering met indexering heeft het taxatierapport een geldigheidsduur van
60 maanden. Na het verstrijken van de geldigheidsduur zal het bedrag van het taxatierapport als uitgangspunt voor de
schadevaststelling dienen, behoudens het recht van de Maatschappij de bovenmatigheid van de getaxeerde waarde
aan te tonen.
Bij verzekering met indexering wordt het getaxeerde bedrag verhoogd met de jaarlijkse waarde aanpassingen.
Indien uit de polis blijkt dat de verzekerde zaken zijn gewaardeerd door verzekerde zelf, dan zal die waarde tot het
einde van de verzekering als uitgangspunt voor de schadevaststelling dienen, behoudens het recht van de
Maatschappij om de bovenmatigheid te bewijzen van die waarde ten tijde van de schade.
Glas:
hieronder wordt begrepen glas dat dient tot lichtdoorlating aanwezig in ramen en deuren van het op het polisblad
omschreven woonhuis. Onder glas wordt ook verstaan: kunststof koepels en vensters, zonwerend materiaal tussen
dubbelwandige ruiten, glas- en kunststofruiten in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen, zonnepanelen,
glaspanelen die dienen als gevelversiering.
Opsporingskosten:
de kosten van opsporing van de oorzaak van onvoorzien uitstromen of lekken van water uit binnen en buiten het
woonhuis gelegen aan- en afvoerleidingen, afvoerbuizen en rioleringen en daarop aangesloten installaties, sanitaire en
andere toestellen en het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen
van het woonhuis, tevens het herstel van de leidingen en toestellen zelf.
Storm:
onder storm is te verstaan een lage luchtdruk weersysteem met een aanhoudende windsnelheid van ten minste 14 m/s
(windkracht 7); als de windsnelheid zich afwisselend boven en onder 14 m/s beweegt, dan wordt, vanaf het moment dat
de windsnelheid voor het eerst 14 m/s is, tot het begin van een periode van minimaal 24 achtereenvolgende uren
waarbinnen de windsnelheid 10 m/s of minder is geweest, als één storm beschouwd; een storm zal in elk geval niet
worden beschouwd te zijn geëindigd voordat 3 dagen (72 uren) - te rekenen vanaf het begin van de storm - waarbinnen
de storm zich niet meer heeft voorgedaan, zijn verstreken.
met schade door storm wordt gelijkgesteld:
 schade ten gevolge van door harde wind losgeraakte en/of gebroken en/of beschadigde verzekerde zaken;
 schade aan verzekerde zaken ten gevolge van door harde wind bewogen en daardoor getroffen zaken;
 schade door neerslag, voor zover deze schade het gevolg is van windschade aan de verzekerde zaken;
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schade aan de verzekerde zaken door neerslag of overstroming, voor zover de overstroming het gevolg is van
storm.

Neerslag:
onder neerslag wordt verstaan regen, hagel of sneeuw direct vanuit de lucht vallend op een verzekerde zaak.

Overstroming:
onder overstroming wordt verstaan:
 het overschrijden van de kustlijn door de zee, door vloed- en/of andere golven en getijden en het over de grond
stromen van het water;
 het buiten de oevers treden, overlopen van water of bezwijken van rivieren, stromen, meren, dammen, dijken,
kaden, sluizen of andere waterkeringen, waardoor het water over de grond stroomt;
schade door overstroming aan de verzekerde zaken is schade ontstaan door de waterdruk of de snelheid, wegens de
wekende werking van het water, wegens de verontreinigende en/of vervuilende werking van het water, wegens de
slepende werking van het water, wegens de eroderende werking van het water, of wegens de penetrerende werking
van het water.
Aard- of zeebeving en vulkanische uitbarsting:
onder schade door aard- of zeebeving en vulkanische uitbarsting is te verstaan schade ontstaan door bewegingen en
vervormingen van het vaste oppervlak van de aarde (tectonische en geologische verschijnselen), hetzij gedurende de
tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar de verzekerde zaken zich bevinden, de gevolgen
van aard- of zeebeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard. Een gebeurtenis zal in elk geval niet
worden beschouwd te zijn geëindigd voordat 3 dagen (72 uren), te rekenen vanaf het begin van de gebeurtenis,
waarbinnen de gebeurtenis zich niet meer heeft voorgedaan, zijn verstreken.
In geval van een andere gebeurtenis die niet gedekt is, ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24
uur nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde is gelegen de gevolgen van aard- en zeebeving en vulkanische
uitbarsting hebben geopenbaard, verleent de Maatschappij geen vergoeding, tenzij verzekerde bewijst dat de schade
niet aan één van de genoemde tectonische of geologische verschijnselen kan worden toegeschreven.

Werkstaking en relletjes:
 onder werkstaking wordt verstaan het gemeenschappelijk niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van legitiem
opgedragen werk door een aantal werknemers in een onderneming;
 onder relletjes zijn te verstaan incidentele geweldmanifestaties.
Molest:
onder molest is/zijn te verstaan:
 gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de
ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan
het gewapend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties;
 enige terroristische daad: onder een terroristische daad wordt verstaan een daad, inhoudende maar niet
beperkt zijnde tot het gebruik van macht of geweld en/of de dreiging daarvan door enig persoon of groep(en)
van personen begaan, alleen gepleegd of namens of in verband met enige organisatie(s) of overheid (-heden)
voor politieke, religieuze, ideologische of soortgelijke doeleinden, met inbegrip van de intentie enige overheid te
beïnvloeden en/of de gemeenschap, of enig deel van de gemeenschap vrees aan te jagen;
 burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen bewoners van eenzelfde staat,
waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;
 binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige handelingen, op verschillende
plaatsen zich voordoend binnen een staat;
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oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar
gezag;
muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht,
gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

Atoomkernreacties:
onder atoomkernreacties wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting,
kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet met betrekking tot
radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te
worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige doeleinden of
(niet-militaire) beveiligingsdoeleinden mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen van kracht is;
onder “kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Nederlandse Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225).

Artikel 2 Dekking bij aan- en/of verbouw en bij leegstand
Aan- en/of verbouw
Verzekerde heeft de vrijheid om tot aanbouw, verbouwing, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere
wijzigingen van het woonhuis over te gaan, indien hij blijft binnen de grenzen van de polisomschrijving en de
verzekerde som. Gedurende de periode dat wijzigingen worden aangebracht dekt deze verzekering gedurende de tijd
dat het gebouw of een gedeelte daarvan nog niet glas-, water- of winddicht is en niet in gebruik is genomen uitsluitend
de risico's van brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing, aard- of zeebeving, vulkanische uitbarsting, aanrijding
en schade door luchtvaartuigen.
Gedurende de aanbouw- en verbouwingsperiode zijn de benodigde bouwmaterialen, aanwezig in het woonhuis of op
het terrein bij het woonhuis, in het verzekerd bedrag van het woonhuis begrepen. Voor diefstal van de bouwmaterialen
geldt een eigen risico van f. 1500,- (USD 833,-) per gebeurtenis. De op het terrein aanwezige keten en loodsen zijn
uitdrukkelijk van deze verzekering uitgesloten.
Leegstand
Zodra het woonhuis langer dan 60 dagen niet wordt bewoond, wordt de dekking - indien daarvoor verzekerd - beperkt
tot de gebeurtenissen brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen, aanrijding en aanvaring, aarden zeebeving, vulkanische uitbarsting, tenzij anders vermeld op het polisblad.

Artikel 3 Uitsluitingen
Naast de in de Algemene Voorwaarden en de op het polis-, respectievelijk clausuleblad vermelde uitsluitingen is
eveneens van de verzekering uitgesloten:
a. directe schade als gevolg van slijtage, achterstallig onderhoud of de slechte onderhoudstoestand van het
woonhuis;
b. schade aan enig belang gedekt door een speciale verzekering, zoals een glasverzekering, ongeacht de
ingangsdatum van die verzekering;
c. schade aan enig belang van een ander dan verzekerde waarvoor door de betrokkenen eigenaar zelf een
verzekering is gesloten en ongeacht of op die verzekering het verzekerde bedrag toereikend is;
d. schade door brandstichting door of voor verzekerde;
e. schade door grove schuld, roekeloosheid, opzet of aan opzet grenzende schuld van verzekerde;
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

q.
r.
s.

schade aan tuinaanleg door weer of weersinvloeden, diefstal of poging daartoe, vandalisme en schade door het
kappen of snoeien;
schade door herstel van sprinklerinstallaties en rioleringen onder opsporingskosten;
schade als gevolg van ondeskundig aangelegde leidingen, toestellen, installaties;
schade als gevolg van onvoldoende onderhoud en onvoldoende (geworden) afdichting/afkitting;
schade als gevolg van slijtage of enig andere geleidelijk werkende (weers)invloed,
zoals de geleidelijke inwerking van vochtophoping in muren en vloeren, het zogenaamde “doorslaan”;
schade veroorzaakt door neerslag binnengedrongen door openstaande ramen, luiken en deuren, tenzij dit
openstaan het gevolg is van een gedekte gebeurtenis;
schade veroorzaakt door mot, houtworm, termieten, schimmels, bacteriën, virussen en/of zwammen;
schade als gevolg van bewerking, reiniging, behandeling en/of reparatie van de verzekerde zaken;
schade veroorzaakt door herstelwerkzaamheden aan het woonhuis of door aanbouw of verbouwing hiervan.
schade veroorzaakt door verandering in de bodemstructuur en grondverplaatsing of andere fouten in
fundamenten en/of muren van het woonhuis, hetzij ten aanzien van het ontwerp, hetzij ten aanzien van de
gebruikte materialen en/of verwerking daarvan;
schade veroorzaakt door bodem-, water- en luchtverontreiniging;
schade als gevolg van oorlog en terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen en
handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan;
Indien de in dit artikel 12 rubriek V vermelde (catastrofe) oorzaken niet zijn verzekerd door vermelding op het
polisblad, is van de verzekering uitgesloten schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende
72 uur nadat, in of nabij de plaats waar het verzekerde zich bevindt de gevolgen van de in artikel 12 rubriek V
vermelde catastrofe oorzaken zich hebben geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet aan
voormelde oorzaken kan worden toegeschreven.
in geval van glasruiten:

t.

schade aan de op het glas aangebrachte versieringen, beschilderingen en opschriften, tenzij uitdrukkelijk
meeverzekerd;
u. schade aan glas in windschermen en/of dienende tot balkon-, terras- of terreinafscheiding;
v. schade aan glas in lood door slijtage of een andere vorm van eigen gebrek;
w. schade ontstaan door of tijdens verbouwing van het gebouw, dan wel door verplaatsing, verandering of
bewerking van het verzekerde glas.

Artikel 4 Vaststelling van de schade
1.

2.

3.

De omvang van de schade aan het woonhuis wordt vastgesteld:
a.
indien geen voortaxatie van toepassing is, op het verschil tussen de herbouwwaarde van het gebouw
onmiddellijk voorafgaand aan de schadegebeurtenis en van het overgebleven deel onmiddellijk na de
schadegebeurtenis, of;
b.
indien voortaxatie wel van toepassing is, op het verschil tussen het bedrag van die taxatie en de
waarde van de restanten, te waarderen op dezelfde grondslag als de voortaxatie of;
c.
op het verschil tussen de verkoopwaarde van het woonhuis onmiddellijk voorafgaand aan de
schadegebeurtenis en het overgebleven deel onmiddellijk na de schadegebeurtenis.
Verzekerde dient de Maatschappij binnen 12 maanden na de schadegebeurtenis schriftelijk mede te delen of hij
al dan niet zal herbouwen of herstellen. Heeft verzekerde zijn beslissing niet binnen die termijn kenbaar
gemaakt, dan vindt de schadeafwikkeling plaats zoals hierna in lid 4 is aangegeven.
Bij daadwerkelijke realisatie van herbouw of herstel door verzekeringnemer op dezelfde plaats en met dezelfde
bestemming binnen 24 maanden na de schadegebeurtenis vindt de schadeafwikkeling plaats op basis van de
herbouwwaarde als aangegeven in lid 1 sub a respectievelijk sub b met inachtneming van het gestelde in lid 4.
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4.

5.
-

6

8.
9.

In alle andere gevallen wordt het laagste van de op basis van herbouwwaarde (volgens lid 1 sub a
respectievelijk sub b) en de op basis van verkoopwaarde (lid 1 sub c) berekende schadebedragen uitgekeerd.
Er zal geen rekening worden gehouden met een eventueel van toepassing zijnde vaste taxatieclausule
overeenkomstig artikel 7:960 BW.
De schade zal altijd op de in lid 4 aangegeven wijze worden afgewikkeld indien reeds voor de
schadegebeurtenis:
verzekerde het voornemen had het gebouw af te breken;
het woonhuis bestemd was voor afbraak of onteigening;
het woonhuis door de daartoe bevoegde overheid onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard;
alsmede, tenzij verzekerde een herbouwplicht heeft en het woonhuis uitsluitend een woonbestemming heeft,
indien:
het woonhuis (of een zelfstandig aan te merken deel daarvan) leegstond of al langer dan 2 maanden buiten
gebruik was en het woonhuis bovendien ten verkoop stond aangeboden;
het woonhuis geheel of gedeeltelijk gekraakt was, althans onrechtmatig in gebruik was genomen.
Indien de verzekerde recht heeft op schadevergoeding berekend op basis van de herbouwwaarde (lid 1 sub a
respectievelijk sub b) wordt eerst 40% van het op basis van de herbouwwaarde berekende schadebedrag
uitgekeerd, tenzij 100% van de op basis van de verkoopwaarde berekende schadevergoeding (lid 1 sub c)
lager dan dit bedrag is .In het laatste geval zal 100% van de op basis van de verkoopwaarde berekende
schadevergoeding in één termijn worden uitgekeerd. De uitkering van het meerdere zal plaatsvinden onder
overlegging van nota's. De totale op de schade aan het woonhuis betrekking hebbende uitkering, zal nimmer
meer bedragen dan de werkelijk bestede kosten.
Bij schade aan zaken van derden kan de Maatschappij rechtstreeks aan deze derden uitkeren.
Bij glasschade, indien de schade inclusief de plaatsingskosten niet meer bedraagt dan f. 900,-, (USD 500,-)
kan de verzekeringnemer zonder voorafgaande machtiging van de Maatschappij het gebroken glas laten
vervangen door glas van dezelfde soort en kwaliteit. In alle andere gevallen kan de Maatschappij het gebroken
glas laten vervangen, dan wel besluiten de prijs van het glas inclusief de plaatsingskosten te vergoeden.

Artikel 5 Onderverzekering
Indien de verzekerde som lager is dan de waarde van het gebouw onmiddellijk voorafgaand aan de schadegebeurtenis,
vindt vergoeding van de vastgestelde schade en de kosten plaats in de verhouding van de verzekerde som tot die
waarde onmiddellijk voorafgaand aan de schade gebeurtenis en tot de toepasselijke maxima. De kosten verbonden aan
het vaststellen van de schade worden, ook in het geval van onderverzekering, ten volle vergoed, met inachtneming van
het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 Andere verzekeringen
De Maatschappij is niet tot vergoeding gehouden indien en voor zover de schade wordt gedekt door een andere
verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of voorziening, of daaronder gedekt zou zijn
indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.

Artikel 7 Verzekerde som na schade
Na een gedekte gebeurtenis als omschreven in artikel 12 wordt de verzekerde som verminderd met het bedrag van de
eventuele schadevergoeding, ongeacht of vergoeding geheel dan wel gedeeltelijk reeds heeft plaatsgevonden en
ongeacht of de vergoeding naar evenredigheid van de verzekerde som overeenkomstig artikel 5 van toepassing is. De
vermindering wordt geacht terstond na de schade veroorzakende gebeurtenis te zijn toegepast. De Maatschappij is bij
een volgende schade veroorzakende gebeurtenis slechts gehouden de schade te vergoeden naar dezelfde verhouding
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tussen de aldus verminderde verzekerde som en de waarde van het verzekerde gebouw onmiddellijk voorafgaand aan
de volgende schadeveroorzakende gebeurtenis. De Maatschappij is bij vermindering van het verzekerde bedrag niet
gehouden tot restitutie van de premie. Voor verzekeringen waarvan de premie per jaar wordt voldaan en waarvoor de
Maatschappij reeds langer dan 12 maanden risico heeft gelopen, is aan het begin van het volgende kalenderjaar
slechts premie verschuldigd over de aldus verminderde verzekerde som.

Artikel 8 Risicowijzigingen
1.
2.
-

3.
4.

5.

Verzekerde is verplicht de Maatschappij zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van:
wijziging van bestemming, bouwaard, dakbedekking of gebruik van het omschreven gebouw (bijvoorbeeld
kamer- of appartementenverhuur);
leegstand van het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan;
het buiten gebruik zijn van het gebouw of van een zelfstandig deel daarvan gedurende een aaneengesloten
periode, die (naar verwachting) langer dan 2 maanden zal duren;
het kraken dan wel het geheel of gedeeltelijk onrechtmatig in gebruik nemen van het gebouw door derden.
De verzekering dekt vanaf het moment dat het gebouw:
geheel of gedeeltelijk onrechtmatig bij anderen dan verzekerde in gebruik is;
geheel of gedeeltelijk is gekraakt;
een zelfstandig aan te merken deel daarvan, leeg komt te staan dan wel voor een aaneengesloten periode die
naar verwachting langer dan 2 maanden zal duren, niet meer in gebruik zal zijn, uitsluitend schade - mits
daarvoor verzekerd - als gevolg van:
brand;
ontploffing;
blikseminslag;
storm;
luchtvaartuigen
Voor zover op de verzekering één of meer gebouwen zijn verzekerd waarin zich tezamen meer dan 5
(woon)eenheden bevinden, wordt leegstand c.q. buiten gebruik raken als gevolg van het normale verloop niet
beschouwd als een risicowijziging in de zin van het bepaalde in lid 1 en 2. Het gestelde onder artikel 4 lid 5 blijft
echter van kracht.
De Maatschappij zal ten aanzien van de overige wijzigingen, als genoemd in lid 1 de dekking niet wijzigen, met
uitzondering van hetgeen is gesteld in de hiernavolgende leden 4 en 5.
Na ontvangst van een melding van verzekerde van risicowijzigingen als genoemd in lid 1, zal de dekking met
inachtneming van de in lid 2 genoemde beperkingen worden voortgezet, tenzij de Maatschappij te kennen geeft
de verzekering niet te willen voortzetten of met verzekeringnemer ten aanzien van premie en/of voorwaarden
tot nadere overeenstemming te willen komen.
Verzuimt verzekerde tijdig kennis te geven van de risicowijzigingen als genoemd in lid 1, dan vervalt alle recht
op schadevergoeding 2 maanden na de datum van risicowijziging, tenzij de verzekering ook na de
kennisgeving zou zijn gecontinueerd. Indien de Maatschappij de verzekering slechts tegen een hogere premie
zou hebben voortgezet, wordt de eventuele schade vergoed in dezelfde verhouding als de voor het optreden
van de risicowijziging geldende premie staat tot de nieuw te noteren premie. Indien de Maatschappij bij kennis
van de risicowijziging andere voorwaarden zou hebben gesteld, dan is slechts schade-uitkering verschuldigd
als waren deze voorwaarden in de polis opgenomen. Indien de Maatschappij bij kennis van de ware stand van
zaken de verzekering niet zou hebben voortgezet is geen uitkering verschuldigd. Het gestelde in lid 2 en lid 4
blijft van kracht.
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Artikel 9 Eigendomsovergang
Bij overgang van het gebouw op een andere belanghebbende blijft de dekking nog uiterlijk een maand van kracht, voor
zover er geen sprake is van een risicowijziging in de zin van artikel 8. In geval van een risicowijziging vindt voortzetting,
op basis van dit artikel, slechts plaats als de Maatschappij zich met de voortzetting schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Artikel 10 Indexering (waarde-aanpassing)
Uitsluitend van kracht indien op het polisblad van toepassing verklaard.
Jaarlijks worden per de premievervaldatum de verzekerde som en in evenredigheid daarmee de premie van het op
indexbasis verzekerde gebouw aangepast overeenkomstig het laatst, eventueel door de gezamenlijke verzekeraars,
berekende cijfer voor bouwkosten. Is het indexcijfer op het moment van de schadegebeurtenis hoger dan het indexcijfer
ten tijde van de laatste premievervaldatum, dan geldt voor de regeling van de schade als verzekerde som het bedrag
overeenkomende met het indexcijfer op het moment van de schadegebeurtenis, echter met als maximum 125% van de
op de laatste premievervaldatum vastgestelde verzekerde som.

Dekking
Artikel 11 Omvang van de dekking
de verzekering dekt het in de polis omschreven woonhuis tegen materiële schade, indien deze onmiddellijk en
uitsluitend het gevolg is van een onvoorziene op het polisblad vermelde gebeurtenis als hierna omschreven, ook als
deze gebeurtenis het gevolg is van eigen gebrek, maar met inachtneming van de uitsluitingen als hieronder en in de
Algemene Voorwaarden vermeld. Verzekerd is het belang (bij de omschreven zaken en kosten) van verzekerde.
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Artikel 12 Gedekte gebeurtenissen
Rubriek I
Rubriek II
Rubriek III
Rubriek IV
Rubriek V

Brand
Inbraak
Aanverwante oorzaken
Overstroming en andere waterschade
Catastrofe oorzaken

Rubriek I
Brand
Het woonhuis is verzekerd (ook indien de gedekte gebeurtenissen het gevolg zijn van eigen gebrek of eigen bederf)
tegen materiële schade veroorzaakt door:
a.
brand en brandblussing, zoals vermeld in de begripsomschrijvingen, alsook schade ontstaan door een naburige
brand;
b.
blikseminslag;
c.
ontploffing, zoals vermeld in de begripsomschrijvingen.
Rubriek II
Inbraak
Uitsluitend van kracht indien op het polis- of clausuleblad van toepassing verklaard.
Het woonhuis is verzekerd tegen materiële schade veroorzaakt door een inbraak of een poging daartoe.

Rubriek III
Aanverwante oorzaken
Uitsluitend van kracht indien op het polis- of clausuleblad van toepassing verklaard.
Het woonhuis is verzekerd (ook indien de gedekte gebeurtenissen het gevolg zijn van eigen gebrek of eigen bederf)
tegen materiële schade veroorzaakt door:
a.
luchtvaartuigen, zoals vermeld in de begripsomschrijvingen;
b.
vandalisme gepleegd door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen, respectievelijk iemand,
anders dan verzekerde, die wederrechtelijk schade toebrengt aan het verzekerde woonhuis;
c.
water en stoom, onvoorzien gestroomd uit de waterleiding, de airconditioninginstallaties en daarop aangesloten
leidingen en afvoerbuizen, sanitaire en andere toestellen, als gevolg van een plotseling opgetreden defect,
alsmede water overgelopen uit de genoemde installaties en toestellen. Indien door het hiervoor vermelde
schade is ontstaan zijn ook gedekt de kosten van opsporing van het defect en het daarmede verband
houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw.
Niet gedekt is schade aan reservoirs, kranen, aan- en afvoerbuizen, sanitaire of airconditioninginstallaties en
andere tot de waterleiding behorende toestellen, alsmede schade door terugstromend water van de openbare
riolering of door grondwater, tenzij binnengedrongen via afvoerbuizen, sanitaire en andere toe¬stellen.
d.
onvoorzien uitstromen van water uit aquaria;
e.
aanrijding en aanvaring tegen het gebouw;
f.
omvallen van kranen en heistellingen;
g.
omvallende bomen;
h.
breuk van glasruiten, ongeacht de oorzaak, maar met inachtneming van de uitsluitingen vermeld in artikel 3 sub
t tot en met w;
Rubriek IV; Overstroming en andere waterschade
Uitsluitend van kracht indien op het polis- of clausuleblad van toepassing verklaard.
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Het woonhuis is verzekerd (ook indien de gedekte gebeurtenissen het gevolg zijn van eigen gebrek of eigen bederf)
tegen materiële schade veroorzaakt door:
a.
overstroming;
b.
regen, hagel en smeltwater, verder te noemen neerslag, onvoorzien het gebouw binnengedrongen. Van deze
dekking is uitgesloten schade:
veroorzaakt door neerslag binnengedrongen door openstaande ramen, deuren of luiken;
ten gevolge van vochtdoorlating van muren of andere constructiefouten;
door grondwater, tenzij binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties en toestellen;
bestaande uit reparatiekosten aan daken, dakgoten en regenafvoerpijpen.
Voor de onder deze rubriek (IV) vermelde oorzaken geldt een eigen risico van 2% van de verzekerde som, met
een minimum van f. 1000,- (USD 555,-) per gebeurtenis.

Rubriek V; Catastrofe oorzaken
Uitsluitend van kracht indien op het polis- of clausuleblad van toepassing verklaard.
Het woonhuis is verzekerd tegen materiële schade veroorzaakt door:
a.
storm, waaronder wordt verstaan wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7) ;
b.
aard- of zeebeving;
c.
vulkanische uitbarsting;
d.
overstroming ten gevolge van de gebeurtenissen vermeld onder a, b en c van dit artikel;
e.
rellen, relletjes en opstootjes.

Voor de dekkingen onder deze rubriek (V) verzekerd, met uitzondering van de schade onder lid e vermeld,
geldt een eigen risico van 2% van de verzekerde som, met een minimum van f 1.000,- (USD 555,_) per
gebeurtenis, waarbij een gebeurtenis niet zal worden beschouwd te zijn geëindigd voordat 3 dagen, te rekenen
vanaf het begin van de gebeurtenis, waarbinnen de gebeurtenis zich niet meer heeft voorgedaan, zijn
verstreken.
Rubriek VI
Voor zover de rubrieken I, II, III, IV en V gezamenlijk zijn verzekerd door vermelding op het
polisblad, is tevens verzekerd elke plotselinge en onvoorzien van buiten komende gebeurtenis,
Dekking geldt niet voor het eigen risico voor de rubrieken IV en V.

Artikel 13 Dekking boven de verzekerde som
De verzekering dekt boven de verzekerde som voor de verzekerde gebeurtenissen vermeld in artikel 12:
a.
bereddingskosten;
b.
expertisekosten, zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 14 Dekking tot ten hoogste 10% van de verzekerde som
De verzekering dekt tevens boven de verzekerde som tot ten hoogste 10% van de verzekerde som voor elk van de
hierna onder 1 t/m 7 volgende onderdelen afzonderlijk, indien verzekerd voor schade door aanverwante oorzaken als
vermeld in artikel 12 rubriek III Aanverwante oorzaken, rubriek IV Overstroming en andere waterschade en rubriek V
Catastrofe oorzaken:
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1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

herstellingskosten van de tuin behorende bij het gebouw uitsluitend als gevolg van brand, brandblussing,
blikseminslag, ontploffing, aanrijding, aanvaring en schade door luchtvaartuigen, voor zover deze kosten voor
rekening van verzekerde komen;
opruimings- en opsporingskosten;
huurderving als gevolg van het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van het woonhuis voor derden die
het woonhuis van verzekerde hebben gehuurd. Onder aftrek van de bespaarde kosten worden vergoed de
huurpenningen gederfd over de tijd die onder normale omstandigheden nodig is voor herstel in de oude
toestand tot ten hoogste 52 weken en indien niet tot herstel wordt overgegaan tot ten hoogste 10 weken. Indien
verzekerde het woonhuis zelf gebruikt is de uitkering dezelfde als wanneer het voor gelijk gebruik was
verhuurd;
kosten voortvloeiende uit voorzieningen die noodzakelijk zijn in of aan het woonhuis als gevolg van een
gedekte gebeurtenis, voor zover verzekerde daartoe verplicht is op last van de daartoe bevoegde overheid;
schade aan zaken van derden in het woonhuis, na een gedekte gebeurtenis, voor zo¬ver verzekerde als
eigenaar van het woonhuis voor deze schade aansprakelijk is
schade aan en in naburige gebouwen van het verzekerde woonhuis ten gevolge van een gedekte gebeurtenis
aan het verzekerde woonhuis, met uitzondering van een catastrofe oorzaak als in artikel 12, rubriek V vermeld,
voor zover verzekerde als eigenaar van het woonhuis voor deze schade aansprakelijk is;
extra door verzekerde te maken kosten tot een maximum van 10% van de schade aan het woonhuis, voor
zover het woonhuis uitsluitend als particulier woonhuis wordt gebruikt en voor zover de kosten niet vallen onder
een in dit artikel genoemde rubriek, mits deze kosten;
verband houden met een door deze verzekering gedekt evenement;
door verzekerde worden aangetoond.
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BIJZONDERE VOORWAARDEN PARTICULIERE
INBOEDELVERZEKERING NR. IPV-001
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Verzekeringsgebied:
het verzekeringsgebied is het geografisch gebied van het in de polis vermelde adres waar de verzekerde zaken zich
bevinden.
Verzekerde:
als verzekerde wordt naast de verzekeringnemer beschouwd elke andere persoon die belang heeft in de verzekerde
zaken en het behoud ervan en die krachtens de verzekering recht op vergoeding heeft of door aanvaarding van de
aanwijzing recht op vergoeding kan krijgen.
Maatschappij:
de maatschappij zoals op het polisblad vermeld, ENNIA Caribe Schade N.V. respectievelijk
ENNIA Caribe Zorg N.V.
Woonhuis:
de op het polisblad omschreven, tot bewoning dienende, onroerende zaak met al wat volgens verkeersopvatting
daarvan deel uitmaakt, met inbegrip van de funderingen, terreinafscheidingen, tot lichtdoorlating dienende glasruiten,
antennes, zonnepanelen, zonneboilers en alle andere daaraan bevestigde zaken, deel uitmakend van het op het
polisblad vermelde gebouw. Voor zover niet voor afzonderlijke sommen verzekerd, zijn in de omschrijving alle bouwsels
begrepen die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. In de omschrijving zijn niet
begrepen pieren, steigers, keermuren, waterkeringen, (kunstmatige) eilandjes en/of andere bouwsels al dan niet
aangebouwd aan het woonhuis, gelegen aan of bij zee of binnenwater, tenzij deze blijkens het polisblad uitdrukkelijk
zijn meeverzekerd.
Inboedel:
alle tot een particuliere huishouding behorende roerende zaken, maar met uitzondering van:
de gereedschappen voor de uitoefening van een beroep in loondienst;
geld en geldswaardig papier;
onbewerkt (edel)metaal of niet ingezette edelstenen;
curiositeiten of kunstvoorwerpen van grotere waarde dan f 2.500,- (USD 1.388,-);
effecten, obligaties, cheques;
motorrijtuigen alsmede aanhangwagens, caravans, vaartuigen, alles met inbegrip van losse onderdelen en
accessoires;
zaken voor industriële en handelsdoeleinden.
Gebeurtenis:
een tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvindend, schadeveroorzakend voorval. Indien betreffend
voorval aanvangt vóór de vervaldatum of einddatum van deze polis en eindigt na de vervaldatum of einddatum, zal de
Maatschappij de schade door een gedekte gebeurtenis (zoals aard-/zeebeving-, neerslag-, overstroming- of
stormschade) vergoeden die gedurende die periode ontstaat evenals wanneer die periode geheel binnen de
verzekeringstermijn van de polis valt.
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Huurdersbelang:
de voor rekening van verzekerde komende kosten ter zake van schade aan:
de in de woning met daarbij behorende bergruimten en bijgebouwen aangebrachte betimmeringen;
metsel-, schilder-, behang- en witwerk, waterleiding-, luchtbehandelings-, beveiligings-, keukeninstallaties,
sanitaire installaties en andere nagelvast met het woonhuis verbonden voorzieningen;
op het terrein van het woonhuis geplaatste bouwsels, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om
duurzaam ter plaatse te blijven en niet dienen voor zakelijk gebruik.
In de omschrijving zijn niet begrepen pieren, steigers, keermuren, waterkeringen, eilandjes en/of andere bouwsels al
dan niet aangebouwd aan het woonhuis, gelegen aan of bij zee of binnenwater, tenzij deze blijkens het polisblad zijn
meeverzekerd.
Lijfsieraden:
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, alsmede parels.
Audiovisuele, computer apparatuur en communicatie apparatuur:
onder genoemde apparatuur wordt verstaan:
beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio’s, platenspelers,
televisietoestellen, smartphones, draagbare telefoons;
compact discspelers, band-, cassette- en videorecorders;
computerapparatuur, zoals personal computers, laptops, tablets, spelcomputers;
videocamera’s en fotocamera’s;
het genoemde met inbegrip van randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals beeld-, geluids- en informatiedragers,
luidsprekers, monitoren, schijf- en afdrukeenheden.
Geld en geldswaardig papier:
onder geld wordt verstaan gemunt geld en bankbiljetten, dienende tot wettig betaalmiddel.
Onder geldswaardig papier wordt verstaan alle papier waaraan in het maatschappelijk verkeer een zekere geldswaarde
wordt toegekend, met inbegrip van cheques en creditcards.
Nieuwwaarde:
het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.
Dagwaarde:
de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering onder andere wegens gebruik, veroudering
of slijtage.
Vervangingswaarde:
het bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardige
zaken.
Bereddingskosten:
kosten verbonden aan binnen redelijke grenzen genomen maatregelen bij een onmiddellijk dreigend gevaar voor, bij of
na een gedekte gebeurtenis ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken. Schade aan de zaken
die daarbij worden ingezet, ontstaan door het gevaar waartegen de verzekering dekking biedt, worden beschouwd als
bereddingskosten. Bij het ophanden zijn van verwezenlijking van het risico van stormschade, worden de
aanschafkosten van zaken die daarbij worden ingezet niet beschouwd als bereddingskosten.
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Opruimingskosten:
de kosten van afbraak, wegruimen, afvoeren en vernietiging van verzekerde zaken, die niet reeds in de schadetaxatie
zijn begrepen, voor zover deze wegruiming en/of afbraak het noodzakelijk gevolg is van een gebeurtenis waartegen is
verzekerd.
Brand:
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:
zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Ontploffing:
een gehele of gedeeltelijke vernieling 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 zijn gebracht.

Schade door luchtvaartuigen:
onverminderd de Algemene Uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden en de bepalingen met betrekking tot molest is,
indien het risico van schade door luchtvaartuigen is meeverzekerd, ook gedekt 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.
Grondwater:
water dat, al dan niet als gevolg van hevige regenval, normaliter onder het aardoppervlak ligt. Niet als grondwater wordt
beschouwd water uit waterreservoirs, waterafvoerwegen zoals, beekjes, kreekjes, rooien, rivieren en de zee.
Aanbouw:
nieuw te bouwen gebouwen alsook bijbouwen c.q. bouwkundige verruimingen van het bestaande woonhuis.
Blikseminslag:
een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, waardoor ter plaatse van de blikseminslag aantoonbare
schade is ontstaan aan het aardoppervlak en/of aan zich daarop bevindende zaken, waarbij schade ontstaan in een
straal van 300 meter van de blikseminslag wordt verondersteld door blikseminslag te zijn veroorzaakt.
Braak:
het door verbreking met zichtbare beschadiging van afsluitingen van het gebouw waar de verzekerde zaken zich in
bevinden, met het doel ontvreemding van verzekerde zaken.
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Inbraak:
het zich wederrechtelijk toegang verschaffen van het gebouw waar de verzekerde zaken zich in bevinden, met
ontvreemding van verzekerde zaken.
Diefstal:
het zich wederrechtelijk toegang verschaffen of van buitenaf door middel van hulpmiddelen ontvreemden van
verzekerde zaken.
Risicobekendheid:
de Maatschappij is bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en het gebruik van het op de polis omschreven
woonhuis en de belendingen ten tijde van het aangaan van de verzekering.
Voortaxatie:
indien uit de polis blijkt dat de verzekerde zaken zijn gewaardeerd door één of meer door beide partijen benoemde
deskundige(n), is deze voortaxatie bindend. Indien de Maatschappij bewijst dat er sprake is van bedrog, verliest de
deskundigentaxatie haar geldigheid. Het taxatierapport wordt geacht deel uit te maken van deze overeenkomst en heeft
een geldigheidsduur van 36 maanden. Bij verzekering met indexering heeft het taxatierapport een geldigheidsduur van
60 maanden. Na het verstrijken van de geldigheidsduur zal het bedrag van het taxatierapport als uitgangspunt voor de
schadevaststelling dienen, behoudens het recht van de Maatschappij de bovenmatigheid van de getaxeerde waarde
aan te tonen.
Bij verzekering met indexering wordt het getaxeerde bedrag verhoogd met de jaarlijkse waardeaanpassingen,
overeenkomstig het bovenstaande.
Indien uit de polis blijkt dat de verzekerde zaken zijn gewaardeerd door verzekerde zelf, dan zal die waarde tot het
einde van de verzekering als uitgangspunt voor de schadevaststelling dienen, behoudens het recht van de
Maatschappij om de bovenmatigheid te bewijzen van die waarde ten tijde van de schade.
Glas:
hieronder wordt begrepen glas dat dient tot lichtdoorlating, aanwezig in ramen en deuren van het op het polisblad
omschreven woonhuis. Onder glas wordt ook verstaan: kunststof koepels en vensters, zonwerend materiaal tussen
dubbelwandige ruiten, glas- en kunststofruiten in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen, zonnepanelen,
glaspanelen die dienen als gevelversiering.
Opsporingskosten:
de kosten van opsporing van de oorzaak van onvoorzien uitstromen of lekken van water uit binnen en buiten het
woonhuis gelegen aan- en afvoerleidingen, afvoerbuizen en rioleringen en daarop aangesloten installaties, sanitaire en
andere toestellen en het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen
van het woonhuis, tevens het herstel van de leidingen en toestellen zelf.
Storm:
onder storm is te verstaan een lage luchtdruk-weersysteem met een aanhoudende windsnelheid van ten minste 14 m/s
(windkracht 7); als de windsnelheid zich afwisselend boven en onder 14 m/s beweegt, dan wordt, vanaf het moment dat
de windsnelheid voor het eerst 14 m/s is, tot het begin van een periode van minimaal 24 achtereenvolgende uren
waarbinnen de windsnelheid 10 m/s of minder is geweest, als één storm beschouwd; een storm zal in elk geval niet
worden beschouwd te zijn geëindigd voordat 3 dagen (72 uren) - te rekenen vanaf het begin van de storm - waarbinnen
de storm zich niet meer heeft voorgedaan, zijn verstreken.
met schade door storm wordt gelijkgesteld:
 schade ten gevolge van door harde wind losgeraakte en/of gebroken en/of beschadigde verzekerde zaken;
 schade aan verzekerde zaken ten gevolge van door harde wind bewogen en daardoor getroffen zaken;
 schade door neerslag, voorzover deze schade het gevolg is van windschade aan de verzekerde zaken;
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schade aan de verzekerde zaken door neerslag of overstroming, voorzover de overstroming het gevolg is van
storm.

Neerslag:
onder neerslag wordt verstaan regen, hagel of sneeuw direct vanuit de lucht vallend op een verzekerde zaak.
Overstroming:
onder overstroming wordt verstaan:
 het overschrijden van de kustlijn door de zee, door vloed- en/of andere golven en getijden en het over de grond
stromen van het water;
 het buiten de oevers treden, overlopen van water of bezwijken van rivieren, stromen, meren, dammen, dijken,
kaden, sluizen of andere waterkeringen, waardoor het water over de grond stroomt;
schade door overstroming aan de verzekerde zaken is schade ontstaan door de waterdruk of de snelheid, wegens de
wekende werking van het water, wegens de verontreinigende en/of vervuilende werking van het water, wegens de
slepende werking van het water, wegens de eroderende werking van het water, of wegens de penetrerende werking
van het water.
Aard- of zeebeving en vulkanische uitbarsting:
onder schade door aard- of zeebeving en vulkanische uitbarsting is te verstaan schade ontstaan door bewegingen en
vervormingen van het vaste oppervlak van de aarde (tectonische en geologische verschijnselen), hetzij gedurende de
tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar de verzekerde zaken zich bevinden, de gevolgen
van aard- of zeebeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard. Een gebeurtenis zal in elk geval niet
worden beschouwd te zijn geëindigd voordat 3 dagen (72 uren) - te rekenen vanaf het begin van de gebeurtenis waarbinnen de gebeurtenis zich niet meer heeft voorgedaan, zijn verstreken.
In geval van andere schade die niet gedekt is, ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat
in of nabij de plaats waar het verzekerde is gelegen de gevolgen van aard- en zeebeving en vulkanische uitbarsting
hebben geopenbaard, verleent de Maatschappij geen vergoeding, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet aan één
van de genoemde tectonische of geologische verschijnselen kan worden toegeschreven.
Werkstaking en relletjes:
 onder werkstaking wordt verstaan het gemeenschappelijk niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren
opgedragen werk door een aantal werknemers in een onderneming;
 onder relletjes zijn te verstaan incidentele geweldmanifestaties.

van legitiem

Molest:
onder molest is/zijn te verstaan:
 gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de
ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan
het gewapend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties;
 enige terroristische daad: onder een terroristische daad wordt verstaan een daad, inhoudende maar niet
beperkt zijnde tot het gebruik van macht of geweld en/of de dreiging daarvan door enig persoon of groep(en)
van personen begaan, alleen gepleegd of namens of in verband met enige organisatie(s) of overheid (-heden)
voor politieke, religieuze, ideologische of soortgelijke doeleinden, met inbegrip van de intentie enige overheid te
beïnvloeden en/of de gemeenschap, of enig deel van de gemeenschap vrees aan te jagen;
 burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen bewoners van eenzelfde staat,
waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;
 binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige handelingen, op verschillende
plaatsen zich voordoend binnen een staat;
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oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar
gezag;
muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht,
gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

Atoomkernreacties:
onder atoomkernreacties wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting,
kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet met betrekking tot
radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te
worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige doeleinden of
(niet-militaire) beveiligingsdoeleinden mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen van kracht is;
onder “kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Nederlandse Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225).
Afpersing en beroving:
afpersing is het onrechtmatig afdwingen van iemands geld of zaak door gebruik van valse voorwendselen of andere
redenen die voor de persoon dwangmatig zijn;
a.
beroving is het onrechtmatig en gewelddadig ontnemen van verzekerde interesten door personen niet zijnde
een verzekerde en wel op een van de navolgende wijzen:
b.
door middel van geweld, uitgeoefend op degene die toezicht heeft op de verzekerde interesten of door hem via
openlijke bedreiging vrees voor geweldsuitoefening in te boezemen;
c.
door onrechtmatige handelingen, gericht op een persoon die is gedood of bewusteloos is geraakt door
verwondingen die hem opzettelijk of per ongeluk zijn toegebracht, terwijl hij het toezicht had op de verzekerde
interesten;
d.
door enig ander openlijke, misdadige handeling, gepleegd in het bijzijn van degene die toezicht houdt op de
verzekerde interesten, van welke handeling hij getuige is geweest.
Werkstaking en relletjes:
werkstaking is het gemeenschappelijk niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van legitiem opgedragen werk door een
aantal werknemers in een onderneming;
relletjes zijn incidentele geweldmanifestaties.

Artikel 2 Dekking bij aan- en/of verbouw en bij leegstand
Aan- en/of verbouw
Verzekerde heeft de vrijheid om tot aanbouw, verbouwing, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere
wijzigingen van het woonhuis over te gaan, indien hij blijft binnen de grenzen van de polisomschrijving en de
verzekerde som. Gedurende de periode dat wijzigingen worden aangebracht dekt deze verzekering gedurende de tijd
dat het gebouw of een gedeelte daarvan nog niet glas-, water- of winddicht is en niet in gebruik is genomen uitsluitend
de risico's van brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing, aard- of zeebeving, vulkanische uitbarsting, aanrijding
en schade door luchtvaartuigen.

Leegstand
Zodra het woonhuis langer dan 60 dagen niet wordt bewoond, wordt de dekking - indien daarvoor verzekerd - beperkt
tot de gebeurtenissen brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen, aanrijding en aanvaring, aarden zeebeving, vulkanische uitbarsting, tenzij anders vermeld op het polisblad.
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Artikel 3 Uitsluitingen
Naast de in de Algemene Voorwaarden en de op het polis-, respectievelijk clausuleblad vermelde uitsluitingen, is
eveneens van de verzekering uitgesloten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.
o.
p.

q.
r.
s.

t.

u.

directe schade als gevolg van slijtage, achterstallig onderhoud of de slechte onderhoudstoestand van het
woonhuis;
schade aan enig belang gedekt door een speciale verzekering, zoals een glasverzekering, ongeacht de
ingangsdatum van die verzekering;
schade aan enig belang van een ander dan verzekerde waarvoor door de betrokkenen eigenaar zelf een
verzekering is gesloten en ongeacht of op die verzekering het verzekerde bedrag toereikend is;
schade door brandstichting door of voorverzekerde;
schade door grove schuld, roekeloosheid, opzet of aan opzet grenzende schuld van verzekerde;
schade aan tuinaanleg door weer of weersinvloeden, diefstal of poging daartoe, vandalisme en schade door het
kappen of snoeien;
schade door herstel van sprinklerinstallaties en rioleringen onder opsporingskosten;
schade als gevolg van ondeskundig aangelegde leidingen, toestellen, installaties;
schade als gevolg van onvoldoende onderhoud en onvoldoende (geworden) afdichting/afkitting;
schade als gevolg van slijtage of enig andere geleidelijk werkende (weers)invloed,
zoals de geleidelijke inwerking van vochtophoping in muren en vloeren,
het zogenaamde “doorslaan”;
schade veroorzaakt door neerslag binnengedrongen door openstaande ramen, luiken en deuren, tenzij dit
openstaan het gevolg is van een gedekte gebeurtenis;
schade veroorzaakt door mot, houtworm, termieten, schimmels, bacteriën, virussen en/of zwammen;
schade als gevolg van bewerking, reiniging, behandeling en/of reparatie van de verzekerde zaken;
schade veroorzaakt door herstelwerkzaamheden aan het woonhuis of door aanbouw of verbouwing hiervan,
anders dan de gedekte gevaren vermeld in artikel 2;
schade veroorzaakt door verandering in de bodemstructuur en grondverplaatsing of andere fouten in
fundamenten en/of muren van het woonhuis, hetzij ten aanzien van het ontwerp, hetzij ten aanzien van de
gebruikte materialen en/of verwerking daarvan, tenzij verzekerde geen eigenaar van het woonhuis is of voor de
veroorzaking niet aansprakelijk is;
schade veroorzaakt door bodem-, water- en luchtverontreiniging;
schade als gevolg van oorlog en terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen en
handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan;
Indien de in dit artikel 13 Rubriek V vermelde (catastrofe) oorzaken niet zijn verzekerd door vermelding op het
polisblad, is van de verzekering uitgesloten schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende
72 uur nadat, in of nabij de plaats waar het verzekerde zich bevindt, de gevolgen van de in artikel 13 Rubriek V
vermelde catastrofe oorzaken zich hebben geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet aan
voormelde oorzaken kan worden toegeschreven;
betalingen aan een verzekerde of instelling, waaraan op grond van een wettelijke regeling geen betalingen
gedaan mogen worden, bijvoorbeeld omdat het een sanctieland betreft.
in geval van glasruiten:
schade ontstaan door of tijdens verbouwing van het gebouw, dan wel door verplaatsing, verandering of
bewerking van het verzekerde glas;
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Artikel 4 Vaststelling van de schade
1.
a.

De omvang van de schade aan de inboedel wordt vastgesteld:
indien geen voortaxatie van toepassing is, op het verschil tussen de nieuwwaarde van de inboedel onmiddellijk
voorafgaand aan de schadegebeurtenis en van het overgebleven deel onmiddellijk na de schadegebeurtenis,
of;
b.
indien voortaxatie wel van toepassing is, op het verschil tussen het bedrag van die taxatie en de waarde van de
restanten, te waarderen op dezelfde grondslag als de voortaxatie of;
De schade wordt vastgesteld naar dagwaarde voor:
zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
zaken onttrokken aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;
bromfietsen en indien meeverzekerd ook overige motorrijtuigen, caravans, andere aanhangwagens en
vaartuigen;
Voor zaken met een antiquarische- of zeldzaamheidswaarde wordt de schade vastgesteld volgens taxatiewaarde of
naar deze waarde.
Indien beschadigde zaken voor herstel vatbaar zijn, wordt de schade vastgesteld op het bedrag van de herstelkosten,
als dat lager is dan het verschil tussen de waarde onmiddellijk voorafgaand aan en onmiddellijk na de gebeurtenis,
eventueel verhoogd met een door de schade veroorzaakte en door reparatie niet opgeheven waardevermindering.
Bij schade aan zaken van derden kan de Maatschappij rechtstreeks aan deze derden uitkeren.
Bij glasschade, indien de schade inclusief de plaatsingskosten niet meer bedraagt dan
f 900,-, (USD 500,-) kan de verzekeringnemer zonder voorafgaande machtiging van de Maatschappij het gebroken glas
laten vervangen door glas van dezelfde soort en kwaliteit. In alle andere gevallen kan de Maatschappij het gebroken
glas laten vervangen, dan wel besluiten de prijs van het glas inclusief de plaatsingskosten te vergoeden.

Artikel 5 Onderverzekering
Indien de verzekerde som lager is dan de waarde van de inboedel onmiddellijk voorafgaand aan de schadegebeurtenis,
vindt vergoeding van de vastgestelde schade en de kosten plaats in de verhouding van de verzekerde som tot de
waarde onmiddellijk voorafgaand aan de schade gebeurtenis en tot de toepasselijke maxima. De kosten verbonden aan
het vaststellen van de schade worden, ook in het geval van onderverzekering, ten volle vergoed, met inachtneming van
het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 Andere verzekeringen
De Maatschappij is niet tot vergoeding gehouden indien en voor zover de schade wordt gedekt door een andere
verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of voorziening, of daaronder gedekt zou zijn
indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.

Artikel 7 Verzekerde som na schade
Na een gedekte gebeurtenis als omschreven in artikel 13 wordt de verzekerde som verminderd met het bedrag van de
eventuele schadevergoeding, ongeacht of vergoeding geheel dan wel gedeeltelijk reeds heeft plaatsgevonden en
ongeacht of de vergoeding naar evenredigheid van de verzekerde som overeenkomstig artikel 5 van toepassing is. De
vermindering wordt geacht terstond na de schade veroorzakende gebeurtenis te zijn toegepast. De Maatschappij is bij
een volgende schade veroorzakende gebeurtenis slechts gehouden de schade te vergoeden naar dezelfde verhouding
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tussen de aldus verminderde verzekerde som en de waarde van de verzekerde inboedel onmiddellijk voorafgaand aan
de volgende schade veroorzakende gebeurtenis. De Maatschappij is bij vermindering van het verzekerde bedrag niet
gehouden tot restitutie van de premie. Voor verzekeringen waarvan de premie per jaar wordt voldaan en waarvoor de
Maatschappij reeds langer dan 12 maanden risico heeft gelopen, is aan het begin van het volgende kalenderjaar
slechts premie verschuldigd over de aldus verminderde verzekerde som.

Artikel 8 Risicowijzigingen
1.
2.
-

-

3.
4.

5.

Verzekerde is verplicht de Maatschappij zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van:
wijziging van bestemming, bouwaard, dakbedekking of gebruik van het omschreven woonhuis (bijvoorbeeld
kamer- of appartementenverhuur);
onbewoond raken van het woonhuis of een zelfstandig aan te merken deel daarvan;
leegstand van het woonhuis;
het buiten gebruik zijn van het woonhuis of van een zelfstandig deel daarvan gedurende een aaneengesloten
periode, die (naar verwachting) langer dan 2 maanden zal duren;
het kraken dan wel het geheel of gedeeltelijk onrechtmatig in gebruik nemen van het woonhuis door derden.
De verzekering dekt vanaf het moment dat het woonhuis:
geheel of gedeeltelijk onrechtmatig bij anderen dan verzekerde in gebruik is;
geheel of gedeeltelijk is gekraakt;
een zelfstandig aan te merken deel daarvan, leeg komt te staan dan wel voor een aan een gesloten periode die
naar verwachting langer dan 2 maanden zal duren, niet meer in gebruik zal zijn,
Uitsluitend schade als gevolg van:
brand;
ontploffing;
blikseminslag;
storm;
luchtvaartuigen.
Voorzover op de verzekeringinboedels in één of meer gebouwen zijn verzekerd waarin zich tezamen meer dan
5 (woon)eenheden bevinden, wordt leegstand c.q. buiten gebruik raken als gevolg van het normale verloop niet
beschouwd als een risicowijziging in de zin van het bepaalde in lid 1 en 2. Het gestelde onder artikel 4 lid 5 blijft
echter van kracht.
De Maatschappij zal ten aanzien van de overige wijzigingen, als genoemd in lid 1, de dekking niet wijzigen, met
uitzondering van hetgeen is gesteld in de hiernavolgende leden 4 en 5.
Na ontvangst van een melding van verzekerde van risicowijzigingen als genoemd in lid 1, zal de dekking met
inachtneming van de in lid 2 genoemde beperkingen worden voortgezet, tenzij de Maatschappij te kennen geeft
de verzekering niet te willen voortzetten of met verzekeringnemer ten aanzien van premie en/of voorwaarden
tot nadere overeenstemming te willen komen.
Verzuimt verzekerde tijdig kennis te geven van de risicowijzigingen als genoemd in lid 1, dan vervalt alle recht
op schadevergoeding 2 maanden na de datum van risicowijziging, tenzij de verzekering ook na de
kennisgeving zou zijn gecontinueerd. Indien de Maatschappij de verzekering slechts tegen een hogere premie
zou hebben voortgezet, wordt de eventuele schade vergoed in dezelfde verhouding als de voor het optreden
van de risicowijziging geldende premie staat tot de nieuw te noteren premie. Indien de Maatschappij bij kennis
van de risicowijziging andere voorwaarden zou hebben gesteld, dan is slechts schade-uitkering verschuldigd
als waren deze voorwaarden in de polis opgenomen. Indien de Maatschappij bij kennis van de ware stand van
zaken de verzekering niet zou hebben voortgezet, is geen uitkering verschuldigd. Het gestelde in lid 2 en lid 4
blijft van kracht.
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Artikel 9 Eigendomsovergang
Bij overgang van de inboedel op een andere belanghebbende blijft de dekking nog uiterlijk 1 maand van kracht, voor
zover er geen sprake is van een risicowijziging in de zin van artikel 8. In geval van een risicowijziging vindt voortzetting,
op basis van dit artikel, slechts plaats als de Maatschappij zich met de voortzetting schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Artikel 10 Indexering (waarde-aanpassing)
Uitsluitend van kracht indien op het polisblad van toepassing verklaard.
Jaarlijks worden per de premievervaldatum de verzekerde som en in evenredigheid daarmee de premie van de op
indexbasis verzekerde inboedel aangepast overeenkomstig het laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek,
respectievelijk de door de gezamenlijke verzekeraars berekende cijfer voor gezinsconsumptie. Is het indexcijfer op het
moment van de schadegebeurtenis hoger dan het indexcijfer ten tijde van de laatste premievervaldatum, dan geldt voor
de regeling van de schade als verzekerde som het bedrag overeenkomende met het indexcijfer op het moment van de
schadegebeurtenis, echter met als maximum 125% van de op de laatste premievervaldatum vastgestelde verzekerde
som.

Dekking
Artikel 11 Omvang van de dekking
1.
2.

Verzekerd is het belang bij de omschreven inboedel behorende zaken en kosten van verzekerde en degenen
met wie hij in duurzaam gezinsverband samenwoont.
Verzekerd is materiële schade aan de tot de omschreven inboedel behorende zaken als gevolg van de
gebeurtenissen als vermeld in artikel 13, ook indien de gebeurtenissen het gevolg zijn van eigen gebrek of
eigen bederf.
Vergoeding tot ten hoogste f 15.000,- (USD 8.250,-)

3.

In geval van diefstal na braak zijn, tenzij anders vermeld op het polisblad, de lijfsieraden, andere voorwerpen
van (edel)metaal, laptops, tablets en draagbaar fotografisch-, film-, audiovisuele- en of andere weergave
apparatuur verzekerd tot ten hoogste 20% van de verzekerde som per gebeurtenis, echter nimmer tot meer dan
het hier vermelde maximum per gebeurtenis. Indien meer (inboedel)verzekeringen van kracht zijn, wordt het
verzekerd bedrag naar verhouding van de verzekerde sommen verminderd.
Vergoeding tot ten hoogste f 1.500,- (USD 825,-)

4.
5.

Voor (een deel van) de inboedel die zich tijdelijk in een volledig afgesloten motorrijtuig op een door een hek of
andere voorziening afgesloten terrein bevindt
Tijdens transport is de inboedel tevens van kracht voor de gedekte gebeurtenissen en tegen schade door een
ongeval het middel van vervoer overkomen, het breken van hijsgerei of het uit de strop schieten bij laden of
lossen.
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Vergoeding tot ten hoogste f. 2.000,- (USD 1.100,-)
6.

Vaartuigen en aanhangwagens, alsmede losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, caravans,
aanhangwagens en vaartuigen van verzekerde, alles voor zover niet dienende tot zakelijk gebruik tegen de
gebeurtenissen als hierna in artikel 13 vermeld en mits aanwezig in het op het polisblad omschreven woonhuis,
waaronder mede worden verstaan bijgebouwen en gemeenschappelijke ruimten;
Gereedschappen voor de uitoefening van een beroep in loondienst, voor zover niet ten laste komende van de
werkgever.
Vergoeding tot ten hoogste f. 500,- (USD 275,-) voor elk onderdeel afzonderlijk

7.

Op geld en geldswaardig papier van verzekerde en van derden (niet zijnde van bedrijven of andere
commerciële instellingen) onder berusting van verzekerde op het adres waar de inboedel zich bevindt, tegen
inbraak, diefstal en beroving, voor zover voor de daardoor ontstane schade geen aanspraak kan worden
gemaakt op vergoeding krachtens een vergoedingsregeling van uitgevende instanties of uit andere hoofde.
Indien voor gebruik van geldswaardig papier voorschriften zijn uitgevaardigd door de uitgevende instanties,
bestaat uitsluitend recht op schadevergoeding indien deze voorschriften zijn nageleefd. Schade als gevolg van
misbruik van een pasje met pincode is niet gedekt;
Vergoed worden de noodzakelijke kosten die gemaakt worden voor het vervangen van de (cilinders van de )
sloten in de toegangsdeuren van het woonhuis waarin de inboedel zich bevindt, als de sleutels die daarbij
horen zijn beschadigd of vermist als gevolg van een gedekte gebeurtenis aan de inboedel. De vervanging moet
binnen 48 uur na de gebeurtenis plaatsvinden.

Artikel 12 Dekking buiten het woonhuis
De inboedel is buiten het op het polisblad omschreven woonhuis voor de verzekerde gebeurtenissen (Rubriek I, II, III,
IV of V) ook verzekerd:
a.
in bijgebouwen en andere privé(berg)ruimten van het op het polisblad omschreven woonhuis tegen alle onder
artikel 13 gedekte gebeurtenissen;
b.
in binnenshuis aanwezige gemeenschappelijke ruimten behorende bij het op het polisblad omschreven
woonhuis, zoals trappenhuizen, maar in geval van diefstal of poging daartoe en vandalisme alleen indien men
het woonhuis, waarin de verzekerde inboedel zich bevindt, van buitenaf door braak is binnengedrongen;
c.
op terrassen, balkons en galerijen, in de tuin of op het erf, onder afdaken en aan de buitenkant van de woning,
tegen alle onder artikel 13 gedekte gebeurtenissen, maar met uitzondering van diefstal of poging daartoe,
neerslag en vandalisme.
Tuinmeubelen, tuingereedschappen, vlaggenstokken en wasgoed, zich
bevindende in de tuin of op het terras, het balkon, of de galerij van
het verzekerde woonhuis, zijn ook gedekt tegen diefstal of poging
daartoe en vandalisme gepleegd door anderen dan verzekerde.
d.
voor korte tijd elders binnen het verzekeringsgebied, doch op hetzelfde eiland waar het op het polisblad
vermelde woonhuis is verzekerd, telkens voor niet langer dan 3 achtereenvolgende maanden, tot ten hoogste
10% van de verzekerde som:
1.
in permanent bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen
voor de gebeurtenissen vermeld in artikel 13;
2.
in geval van diefstal of poging daartoe en vandalisme na braak van het gebouw waar de inboedel zich dan
bevindt;
3.
op andere plaatsen, zoals in de open lucht, in tenten, vakantiehuisjes en tuinhuisjes, tegen brand,
brandblussing, zengen, schroeien en smelten, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen, gewelddadige
beroving en afpersing;
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4.

tijdens verhuizing of vervoer naar of van een herstel- of bewaarplaats is ook gedekt schade door een ongeval
het middel van vervoer overkomen, het uit de strop schieten, het onklaar raken van het hijsgerei of van enig
ander hulpmiddel gebruikt bij het laden en lossen;

Artikel 13 Gedekte gebeurtenissen
Rubriek I
Rubriek II
Rubriek III
Rubriek IV
Rubriek V
Rubriek VI

Brand
Inbraak, diefstal en beroving
Aanverwante oorzaken
Overstroming en andere waterschade
Catastrofeoorzaken

Rubriek I
Brand
De inboedel is verzekerd (ook indien de gedekte gebeurtenissen het gevolg zijn van eigen gebrek of eigen bederf)
tegen materiële schade en kosten veroorzaakt door:
a.
brand en brandblussing, zoals vermeld in de begripsomschrijvingen, alsook schade ontstaan door een naburige
brand, rook en roet;
b.
blikseminslag;
c.
ontploffing, zoals vermeld in de begripsomschrijvingen;
Rubriek II
Inbraak, diefstal en beroving
Uitsluitend van kracht indien op het polis- of clausuleblad van toepassing verklaard.
De inboedel is verzekerd tegen materiële schade veroorzaakt door:
inbraak;
diefstal of;
beroving of;
poging tot een van de genoemde oorzaken;
braakschade aan het op het polisblad omschreven woonhuis, waarvan verzekerde niet de eigenaar of bezitter
is, veroorzaakt door inbraak, of door een poging daartoe, of door vandalisme gepleegd door iemand die
wederrechtelijk het woonhuis is binnengedrongen, of door een poging daartoe, is verzekerd tot ten hoogste f
2.500,-- (USD 1.300,-) voorzover de schade niet binnen een redelijke termijn door de eigenaar of bezitter
hersteld is.
Rubriek III
Aanverwanteoorzaken
Uitsluitend van kracht indien op het polis- of clausuleblad van toepassing verklaard.
De inboedel is verzekerd (ook indien de gedekte gebeurtenissen het gevolg zijn van eigengebrek of eigenbederf) tegen
materiële schade veroorzaakt door:
a.
zengen, schroeien en smelten als gevolg van hitte-uitstraling van een ander brandend, gloeiend of heet
voorwerp of aanraking daarmede. De vergoeding bedraagt ten hoogste f 500,- (USD 255,-);
b.
luchtvaartuigen, zoals vermeld in de begripsomschrijvingen;
c.
vandalisme gepleegd door iemand die wederrechtelijk het woonhuis is binnengedrongen, respectievelijk
iemand, anders dan verzekerde, die wederrechtelijk schade toebrengt aan het verzekerde woonhuis;
d.
water en stoom, onvoorzien gestroomd uit de waterleiding, de airconditioninginstallaties en daarop aangesloten
leidingen en afvoerbuizen, sanitaire en andere toestellen, als gevolg van een plotseling opgetreden defect,
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

alsmede water overgelopen uit de genoemde installaties en toestellen (niet gedekt is schade aan reservoirs,
kranen, aan- en afvoerbuizen, sanitaire- of airconditioninginstallaties en andere tot de waterleiding behorende
toestellen, alsmede schade door terugstromend water van de openbare riolering of door grondwater, tenzij
binnengedrongen via afvoerbuizen, sanitaire en andere toestellen);
onvoorzien uitstromen van water uit aquaria en schade aan het aquarium zelf;
aanrijding en aanvaring tegen het woonhuis;
omvallen van kranen en heistellingen;
omvallende bomen;
breuk van glasruiten, ongeacht de oorzaak, maar met inachtneming van de uitsluitingen vermeld in artikel 3 sub
u;
bederf van de inhoud van de koelkast en/of diepvriesinstallatie vanwege een defect daaraan ontstaan, alsmede
door stroomuitval door de reguliere stroomleverancier die langer dan 10 uur achtereen duurt.

Rubriek IV
Overstroming en andere waterschade
Uitsluitend van kracht indien op het polis- of clausuleblad van toepassing verklaard.
De inboedel is verzekerd (ook indien de gedekte gebeurtenissen het gevolg zijn van eigen gebrek of eigen bederf)
tegen materiële schade veroorzaakt door:
a.
overstroming;
b.
regen, hagel en smeltwater, verder te noemen neerslag, onvoorzien het gebouw binnengedrongen, tenzij het
openstaan het gevolg is van een gedekte gebeurtenis.
Van deze dekking is uitgesloten schade:
veroorzaakt door neerslag binnengedrongen door openstaande ramen, deuren of luiken;
ten gevolge van vochtdoorlating van muren of andere constructiefouten;
door grondwater, tenzij binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten
installaties en toestellen;
bestaande uit reparatiekosten aan daken, dakgoten en regenafvoerpijpen.
Voor de onder deze rubriek (IV) vermelde oorzaken geldt een eigen risico van 2% van de verzekerde som, met
een minimum van f. 1000,- (USD 525,-) per gebeurtenis.
Rubriek V
Catastrofe oorzaken
Uitsluitend van kracht indien op het polis- of clausuleblad van toepassing verklaard.
De inboedel is verzekerd tegen materiële schade veroorzaakt door:
a.
storm, waaronder wordt verstaan wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7) ;
b.
aard- of zeebeving;
c.
vulkanische uitbarsting;
d.
overstroming ten gevolge van de gebeurtenissen vermeld onder a, b en c van dit artikel;
e.
rellen, relletjes en opstootjes.
Voor de dekkingen onder deze rubriek (V) verzekerd, met uitzondering van de schade onder lid e vermeld, geldt een
eigen risico van 2% van de verzekerde som, met een minimum van f. 1.000,- (USD 555,-) per gebeurtenis, waarbij een
gebeurtenis niet zal worden beschouwd te zijn geëindigd voordat 3 dagen, te rekenen vanaf het begin van de
gebeurtenis, waarbinnen de gebeurtenis zich niet meer heeft voorgedaan, zijn verstreken.
Rubriek VI
Voor zover de rubrieken I, II, III, IV en V gezamenlijk zijn verzekerd door vermelding op het
polisblad, is tevens verzekerd elke plotselinge en onvoorzien van buiten komende gebeurtenis. Dekking geldt niet voor
het eigen risico voor de rubrieken IV en V.
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Artikel 14 Dekking boven de verzekerde som
De verzekering dekt boven de verzekerde som voor de verzekerde gebeurtenissen vermeld in artikel 13:
a.
bereddingskosten;
b.
expertisekosten, zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 15 Dekking tot ten hoogste 10% van de verzekerde som
De verzekering dekt tevens boven de verzekerde som tot ten hoogste 10% van de verzekerde som voor elk van de
hierna onder 1 t/m 7 volgende onderdelen afzonderlijk, indien verzekerd voor schade door aanverwante oorzaken als
vermeld in artikel 13 rubriek III Aanverwante oorzaken, rubriek IV Overstroming en andere waterschade en rubriek V
Catastrofe oorzaken:
1.
herstellingskosten van de tuin behorende bij het gebouw uitsluitend als gevolg van brand, brandblussing,
blikseminslag, ontploffing, aanrijding, aanvaring en schade door luchtvaartuigen, voor zover deze kosten voor
rekening van verzekerde komen;
2.
opruimings- en opsporingskosten;
3.
huurderving als gevolg van het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van het woonhuis voor derden die
het woonhuis van verzekerde hebben gehuurd. Onder aftrek van de bespaarde kosten worden vergoed de
huurpenningen gederfd over de tijd die onder normale omstandigheden nodig is voor herstel in de oude
toestand tot ten hoogste 52 weken en indien niet tot herstel wordt overgegaan tot ten hoogste 10 weken. Indien
verzekerde het woonhuis zelf gebruikt is de uitkering dezelfde als wanneer het voor gelijk gebruik was
verhuurd. De dekking onder dit artikellid geldt uitsluitend als aanvulling op de uitkering onder de verzekering
van het woonhuis, voor zover de uitkering onder de verzekering voor het woonhuis redelijkerwijs niet toereikend
is;
4.
kosten voortvloeiende uit voorzieningen die noodzakelijk zijn in of aan het woonhuis als gevolg van een
gedekte gebeurtenis, voor zover verzekerde daartoe verplicht is op last van de daartoe bevoegde overheid;
5.
schade aan zaken van derden zich bevindende onder de inboedel in het woonhuis, na een gedekte
gebeurtenis, voor zover verzekerde als eigenaar van de inboedel voor deze schade aansprakelijk is;
6.
schade aan en in naburige gebouwen van het woonhuis waarin de verzekerde inboedel zich bevindt, ten
gevolge van een gedekte gebeurtenis aan de verzekerde inboedel, met uitzondering van een catastrofe
oorzaak als in artikel 13 sub V vermeld, voor zover verzekerde als eigenaar van de inboedel voor deze schade
aansprakelijk is;
7.
extra door verzekerde te maken kosten tot een maximum van 10% van de schade aan de inboedel, voor zover
dit artikel genoemde rubriek, mits deze kosten;
verband houden met een door deze verzekering gedekt evenement;
door verzekerde worden aangetoond.
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