Algemene Rubrieksvoorwaarden
Kostbaarhedenverzekering (5630-B)
Indien deze rubriek is verzekerd zijn tevens de algemene voorwaarden van het verzekeringspakket van toepassing.
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Artikel 1
Begripsomschrijvingen
A

B

Verzekerde
Degene die de verzekering is aangegaan, alsmede elke
persoon met wie verzekerde in duurzaam gezinsverband
samenwoont.
Kostbaarheden
De in het polisblad omschreven voorwerpen, instrumenten en
apparaten. De omschrijving wordt aangemerkt als afkomstig
van verzekerde.

Artikel 2
Omvang van de dekking

De verzekering dekt schade door beschadiging of verlies van de
verzekerde kostbaarheden, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in de voorwaarden vermelde uitsluitingen. Onder
verlies dient mede te worden verstaan vermissing en diefstal.

Artikel 3
Uitsluitingen
A

Van de verzekering is uitgesloten schade:
1. veroorzaakt door grove schuld en nalatigheid;
2. veroorzaakt door normaal gebruik, slijtage of geleidelijk
inwerkende invloeden, eigen gebrek, schimmel, mot en
ander ongedierte;
3. veroorzaakt door reparatie, reiniging, bewerking, bedie
nings- en aansluitingsfouten;
4. veroorzaakt door aardbeving en vulkanische uitbarsting.
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting
te verstaan schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd
waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats
waar het verzekerde zich bevindt, de gevolgenvan aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard,
tenzij de verzekerde bewijst dat de schade niet aan een der
genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven;
5. veroorzaakt door overstroming.
Onder schade door overstroming te verstaan schade door
overstroming tengevolge van het bezwijken of overlopen
van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van
een door deze polis gedekte gebeurtenis. Deze uitsluiting
geldt niet voor brand en ontploffing veroorzaakt door
overstroming.
6. bestaande uit schrammen, deuken, krassen en vlekken
aan de verzekerde zaken; tenzij ontstaan door een evene
ment waarbij ook andere gedekte beschadiging werd
toegebracht.
7. veroorzaakt tijdens het in pand, onderpand, huur en con
signatie geven van de verzekerde zaken of verzekerde
zaken die ten verkoop zijn gegeven of beleend;
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8. ontstaan door diefstal uit motorrijtuigen, vaartuigen, caravans alsmede diefstal of vermissing tijdens het onbeheerd
achterlaten buiten de woning van de verzekerde, tenzij uit
een afgesloten ruimte, waaraan sporen van braak aanwezig
zijn;
9. ontstaan tijdens (semi-) beroeps- of bedrijfsmatig gebruik;
10. ontstaan aan verzekerde zaken die voor handelsdoeleinden
bestemd zijn.
B Voorts is van de verzekering uitgesloten schade die voortvloeit
uit bepaalde, hierna genoemde vormen van beschadiging
van de hierna vermelde instrumenten en apparaten, of voort
vloeit uit beschadiging of verlies van uitsluitend de eveneens
hierna vermelde (losse) onderdelen en toebehoren aan deze
instrumenten en apparaten.
1. muziekinstrumenten
a. beschadiging of verlies van snaren, haren, trommel
vellen, (strijk-)stokken, balgen en rietjes.
b. beschadiging van tassen, hoezen, foudraals, koffers en
standaards.
2. film-, en foto-apparatuur en optische instrumenten
a. beschadiging van lenzen, foudraals, etuis e.d.
3. elektrische/elektronische (muziek-)instrumenten en apparaten
a. beschadiging door overbelasting, te hoge spanning,
kortsluiting, zelfverhitting, stroomlekken en draadbreuk
van lampen, tenzij brand tengevolge hebbende.
b. beschadiging of verlies van beeld-en/of geluidsdragers,
spoelen, buizen, snoeren, stekkers, lampen en
electronenbuizen.
4. uurwerken
a. beschadiging van glas en veren, tenzij ontstaan door
een evenement, waarbij ook andere beschadiging werd
toegebracht.
5. deze uitsluitingen gelden niet, indien de beschadiging en/
of het verlies het gevolg is van:
a. brand, of verlies van het gehele instrument of apparaat
met (losse) onderdelen en toebehoren, waaronder
mede te verstaan diefstal en vermissing;
b. een evenement, het middel van vervoer tijdens trans
port overkomen. Onder instrument of apparaat wordt in
dit verband verstaan, het in het polisblad omschreven
instrument of apparaat met (losse) onderdelen en toebehoren (strijkstokken, tassen, foudraals, speelplaten en
-cassettes, videobanden, spoelen, lampen enz.).

Artikel 4
Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht over de gehele wereld. Ten aanzien
van kunstvoorwerpen, zoals: schilderijen, aquarellen, etsen e.d. is
de verzekering uitsluitend van kracht, indien de verzekerde zaken
zich bevinden in het in de polis genoemde en door verzekerde
bewoonde pand.

Artikel 5
Vaststelling van waarde en schadevergoeding

De schadevergoeding zal worden gebaseerd op het verschil in
de waarde van het verzekerde voorwerp onmiddellijk vóór en na
het ontstaan van de schade. Indien de reparatiekosten lager zijn
dan dit verschil, zal de schadevergoeding op de reparatiekosten
worden gebaseerd. Als waarde van het verzekerde voorwerp onmiddellijk voor het ontstaan van de schade wordt met wederzijds
goedvinden aangenomen het verzekerde bedrag, zoals in het
polisblad vermeld. Indien het verzekerde voorwerp is getaxeerd
overeenkomstig artikel 275 W.v.K. zal als waarde onmiddellijk voor
het ontstaan van de schade, het bedrag van de taxatie worden
aangehouden. Zodanige taxatie is geldig gedurende 36 maanden
na dagtekening van het taxatierapport.
63

Algemene Rubrieksvoorwaarden Kostbaarhedenverzekering (5630-B)
In geval van beschadiging of verlies van stellen, complexen
of bij elkaar behorende stukken, waarvan de waarde van alle
onderdelen los van elkaar, geringer is dan die van het complete
stel of totale complex of alle bij elkaar behorende stukken, zal de
schadevergoeding mede worden gebaseerd op de schade die
het gevolg is van de waardevermindering van het niet meer compleet zijn van het complete stel, totale complex of alle bij elkaar
behorende stukken, e.e.a. behoudens taxatie overeenkomstig
artikel 275 W.v.K. van de stukken afzonderlijk.
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