
 

 

Clausuleblad Juweliers Blockpolis CBP06-0908 
 

 

Indien bepalingen in dit clausuleblad tegenstrijdig zijn t.o.v. de bepalingen in de Algemene Voorwaarden Blockpolis 2006-01 zullen de bepalingen in dit clausuleblad ten alle 
tijden voorrang hebben. 
 
 
Artikel 1. AANVRAAGFORMULIER 
“Verzekeraars” hebben deze verzekering aanvaard op basis van het aanvraagformulier (de datum van het getekende aanvraagformulier is in de polisblad vermeld). Het 
aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en maakt deel uit van deze polis.   
 
Artikel 2. OMVANG VAN DE DEKKING  
In aanvulling op de gedekte gevaren zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden Blockpolis 2006-01, Art. 2, zijn tevens de volgende artikelen van toepassing.  
 
2.1 Verlies 
Verzekerd wordt plotselinge schade door verlies (waaronder mede begrepen verlies door vermissing, zoekraken, diefstal, inbraak, overval en verduistering) en beschadiging, 
tenzij op het polisblad uitgesloten.   
 
2.2 Maximum elders  
De verzekering op de ”handelsvoorraad” geldt uitsluitend wanneer deze zich bevindt in het ”zakenadres” van “verzekerde”, als in het polisblad vermeld, alsmede bij een bank ter 
bewaring in de kluis of safe. Daarnaast loopt de verzekering op deze “handelsvoorraad” voor een lager bedrag indien deze voorraad zich elders binnen Europa bevindt. 
Zendingen per post zijn alleen gedekt, indien deze aangetekend worden verzonden. Zie ook Art. 4.1 
 
2.4 Aanvullende Opstaldekking  

Indien geen aparte opstalverzekering in deze polis is meeverzekerd dekt deze verzekering mede schade (anders dan brandschade) aangericht door inbrekers aan de opstal, 
waar het ”zakenadres” van “verzekerde” is gevestigd (als in de polis omschreven), (met inbegrip van de inventaris van de eigenaar van de opstal), alles voor zover “verzekerde” 
daarvan eigenaar is dan wel daarvoor als huurder aansprakelijk is. Van de hier omschreven dekking is uitgesloten elke vorm van beveiligingsglas, zoals bijv. pantserglas, 
perspexglas, lexanglas, V.H.R.-glas e.d.  
 
 
Artikel 3. UITSLUITINGEN  
In aanvulling op de gedekte gevaren zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden Blockpolis 2006-01, Art. 2.4, zijn tevens de volgende artikelen van toepassing.  
 
Geen recht op schadevergoeding uit hoofde van deze polis bestaat ter zake van:  
 
3.1 Schade door diefstal, oneerlijkheid of bedrog begaan door “verzekerde”, of door personen aan wie (hetzij door “verzekerde” hetzij door anderen) “handelsvoorraad” zijn 
toevertrouwd. (behoudens in het geval wanneer “handelsvoorraad” door de post worden vervoerd) 
 
3.2 Schade aan verzekerde “handelsvoorraad” terwijl zij in bewerking zijn en de schade hiervan het rechtstreeks gevolg is.  
 
3.3 “handelsvoorraad” welke worden vermist bij inventarisatie, waarvan geen eerdere schade is ingediend tenzij “verzekerde” bewijst dat de schade is ontstaan door een gedekt 
evenement. 
 
3.4 Schade aan verzekerde “handelsvoorraad” wanneer deze worden gedragen of gebruikt door “verzekerde”,  terwijl deze de “handelsvoorraad” voor dat doel in bewaring heeft. 
Deze uitsluiting geldt niet ten opzichte van horloges welke uitsluitend worden gedragen met het doel te worden beproefd.  
 
3.5 Schade aan de verzekerde “handelsvoorraad” wanneer zij zich bevinden op enig voor het publiek toegankelijke tentoonstelling, ingericht of gefinancierd door een overheids-
instantie of door een organisatie op het gebied van de handel, dan wel op jaarbeurzen. 
 
3.6 Diefstal of vermissing uit vervoermiddelen wanneer die voertuigen zonder toezicht of onbeheerd zijn achtergelaten door “verzekerde” of wie dan ook. 

 
3.7 Bewaring: niet gedekt zijn “handelsvoorraad” welke door particuliere personen of cliënten aan “verzekerde” voor veilige bewaring zijn toevertrouwd.  
 
3.8 Schade rechtstreeks veroorzaakt door drukgolven, welke door vliegtuigen of ander vliegmaterieel door het vliegen met sonische en supersonische snelheden worden 
teweeggebracht. 
 
3.9 Schade aan of verlies van verzekerde “handelsvoorraad” en of verlies van een verwacht voordeel, waarbij de “verzekerde” deze “handelsvoorraad” heeft overhandigd aan 

een willekeurige derde tegen betaling door: 
1. Een cheque, een bankcheque of welke andere vorm van geldswaardig papier ook, waarbij blijkt dat de cheque, de bankcheque of ander geldswaardig papier vals, be-   
     driegelijk of anderszins niet incasseerbaar blijkt te zijn om welke reden dan ook. 
2. Bankbiljetten of buitenlands geld, waarbij blijkt dat deze vals, bedrieglijk of nagemaakt zijn of anderszins niet incasseerbaar blijkt om welke reden dan ook. 
3. Een creditcard waarbij het gebruik vals, bedrieglijk of ongeldig blijkt te zijn of anderszins niet incasseerbaar blijkt te zijn om welke reden dan ook. 
 

3.10 Schade aan verzekerde “handelsvoorraad” tengevolge van diefstal terwijl deze zaken onbeheerd of niet onder het onmiddellijke toezicht zijn achtergelaten in het woonhuis 
van “verzekerde”. Indien de verzekerde “handelsvoorraad” evenwel zijn opgeborgen in een afgesloten, door “verzekeraars” goedgekeurde, brandkast of kluis in voormeld 
bedoeld woonhuis zal er wel recht bestaan op schadevergoeding. 
 
3.11 verzekerde “handelsvoorraad”, indien onbeheerd of niet onder onmiddellijk toezicht, achtergelaten in een Hotel/Motel(kamer), vakantiehuis(je) of soortgelijke locatie tenzij de 
“handelsvoorraad” zijn opgeborgen in een afgesloten brandkast of kluis. 
 
 
Artikel 4. BEPERKINGEN VAN HET VERZEKERD BEDRAG  
Het verzekerd bedrag zoals in het polisblad vermeld, is beperkt als volgt : 
 
4.1 Maximum elders.  

De verzekering dekt de verzekerde “handelsvoorraad” tijdens persoonlijk transport door de “verzekerde” enkel en alleen indien deze “handelsvoorraad” op het lichaam worden 
gedragen dan wel in een “container” (koffer e.d.), terwijl deze in de hand op anderszins in de onmiddellijke nabijheid van de “verzekerde” wordt gedragen. 
 
4.2 Maximum bij raaminslag.  
De aansprakelijkheid van “verzekeraars” ten aanzien van de ”handelsvoorraad” met betrekking tot enige schade tengevolge van het vernielen van etalageruiten (hierna te 
noemen raaminslag) “buiten werktijd” is beperkt tot het bedrag als in het polisblad vermeld. Bovendien mag de totale waarde van de “handelsvoorraad” uitgestald in de etalage 
niet groter zijn dan het bedrag als in het polisblad vermeld. Tenslotte is in het polisblad opgenomen hetgeen maximaal door “verzekeraars” wordt vergoed bij ”raaminslag” 
gedurende de penode dat het ”zakenadres” voor het publiek is geopend.  



 

 

Indien bij raaminslag blijkt dat hieraan niet is voldaan, zijn “verzekeraars” niet verplicht tot enige schadevergoeding (zelfs niet wanneer de schade beperkt blijft tot het bedrag dat 
in de etalage aanwezig mocht zijn)  
 
4.3 Maximum voor diefstal zonder braak.  
In geval van diefstal gedurende de tijd dat de ruimten waarin het verzekerde zich bevindt voor het publiek zijn geopend, is de schadevergoeding beperkt tot het maximum per 
schadegeval, zoals in de polis is aangeduid als ”maximum voor diefstal zonder braak”. Deze beperking geldt evenwel niet indien de diefstal wordt voorafgegaan door inbraak of 
overval, of gepaard gaat met geweld, of dreiging met geweld.  
 
 
Artikel 5. BOEKHOUDING EN VOORRAADAMINISTRATIE  
“verzekerde” zal een behoorlijke voorraadadministratie en boekhouding bijhouden, waarin alle aankopen, verkopen en andere transacties zullen worden vastgelegd. Deze 
boeken en aantekeningen moeten in geval van schade desgewenst ter inzage worden gegeven aan “verzekeraars” of hun experts.  
Aan de hand van deze documenten zullen “verzekeraars” e/o hun experts de schadegrootte kunnen/moeten vaststellen. 
Als met deze ter inzage gegeven documenten de schadegrootte niet overeenkomt met het door “verzekerde” geclaimde bedrag, dan zijn “Verzekeraars” slechts gehouden tot 
vergoeding van het wel vaststaande bedrag. 
 
Artikel 6. PREMIER RISQUE BEPALING 
 
6.1. Indien de verzekering geschiedt op premier risque basis dan vergoeden “verzekeraars” tot het beloop van het verzekerd bedrag, op voorwaarde dat de volle waarde in de 
polis/vragenformulier overeenstemt met de werkelijke (volle) waarde van de aanwezige “handelsvoorraad” vlak voor het evenement. Wordt hier niet aan voldaan dan zal elke 
onder deze polis gedekte schade, betrekking hebbende op de “handelsvoorraad” met toepassing van onderverzekering worden vergoed.  
 
6.2. Indien de verzekering geschiedt op basis van volle waarde dat wordt de schade (plus eventuele kosten) volledig vergoed tenzij de werkelijke (volle) waarde op de 
“handelsvoorraad” vlak voor het evenement hoger blijkt dan de waarde in de polis/vragenformulier; in deze situatie wordt onderverzekering toegepast. 
 
6.3. Als voorwaarde geldt in beide gevallen dat de basis van waardevaststelling (originele kostprijs, vervangingswaarde, verkoopwaarde, etc.) met elkaar overeenstemt.  
 
 
Artikel 9. VEILIGHEID  
 
9.1 Beveiligingen. Op straffe van verlies van het recht op schadevergoeding geldt het volgende. Al hetgeen dient voor de beveiliging moet in goede staat en in gebruik gesteld 
zijn. “buiten werktijd” dienen aanwezige luiken/rolluiken te zijn gesloten, alarminstallaties dienen in werking te zijn gesteld. Geen wijziging in de beveiligingen of in de gebouwen 
mag worden aangebracht, welke de veiligheid kan verminderen. Indien er sprake is van een zogenaamd ”stil alarm’ (hetzij direct op het politiebureau dan wel op een particuliere 
alarmcentrale) dienen “Verzekeraars” onverwijld te worden ingelicht zodra dit beveiligingstoezicht zal worden ingetrokken. De beveiligingen moeten in goede staat worden 
gehouden, een onderhoudscontract voor alarminstallaties moet worden aangegaan. De betreffende installateur dient tenminste 2x per jaar de installatie op haar deugdelijkheid te 
controleren. Wanneer een dergelijk contract niet blijkt te zijn afgesloten is schade door inbraak of poging daartoe voor de verzekering uitgesloten indien blijkt dat het alarm niet of 
niet naar behoren heeft gefunctioneerd, tenzij “verzekerde” bewijst dat dit niet te wijten is aan onvoldoende onderhoud van de installatie dan wel verband houdt met eventuele 
gebreken (verborgen gebreken inbegrepen) van één of meerdere onderdelen van de installatie. 
 
9.2 Sleutels. De sleutels van brandkasten, kluizen, alarminstallaties e.d. mogen “buiten werktijd” niet in het zakelijk gedeelte van het pand worden achtergelaten. Indien 
brandkast of kluis buiten het normale slot is voorzien van een cijfercombinatie, is het toegelaten de sleutel op een verborgen plaats in het zakelijk gedeelte van het pand achter te 
laten, vermits de combinatie is ingeschakeld. Mocht bij een inbraak blijken dat de brandkast/kluis is geopend zonder geweld dan zijn “Verzekeraars” met betrekking tot de 
”“handelsvoorraad””, welke was opgeborgen in de brandkast/kluis niet verplicht tot enige schadevergoeding. 
 
9.3 De achterkant van de etalages alsmede de vitrines en/of opbergkasten dienen te allen tijde op slot te zijn, tenzij “handelsvoorraad” uit de etalages en/of vitrines en/of 
opbergkasten worden gehaald, dan wel hierin worden opgeborgen. De sleutels mogen niet in het slot blijven steken. Het is aan “verzekerde” te bewijzen dat hij aan de 
voorwaarden van dit artikel heeft voldaan. Blijkt ingeval van schade dat hieraan niet is voldaan, dan vergoeden “Verzekeraars” geen enkele schade.  
 
9.4 gedurende de openings- en sluitingstijden dienen alle toegangswegen secuur te zijn afgesloten, indien en voor zolang “handelsvoorraad” in of uit de vitrinekasten, 
opbergkasten en/of etalages worden gehaald en worden vervoerd van of naar de brandkast/kluis. Deze toegangswegen mogen eerst weer ontsloten worden, zodra alle 
“handelsvoorraad” op hun plaats zijn dan wel bij sluiting weer zijn opgeborgen in de brandkast/kluis. Wanneer aan eerdergenoemde voorwaarden niet is voldaan vergoeden 
“Verzekeraars” geen enkele schade ontstaan gedurende deze periodes. 
 
 


