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KOSTBAARHEDENVERZEKERING 

Artikel 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
In deze polis wordt verstaan onder: 

1.1 Verzekeringnemer 
Degen met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld. 

1.2 Verzekerde 
Als verzekerde worden beschouwd: 

- verzekeringnemer; 
- elke persoon met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband samenwoont; 
- elke andere persoon die een verzekerde zaak met toestemming van verzekeringnemer onder 

zich heeft; 
- elke andere persoon, voor zover dit uit het polisblad blijkt. 

1.3 Assuradeuren  
Driessen Assuradeuren namens volmachtgevers. 

1.4 Volmachtgevers   
Zij die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor zijn aandeel in de verzekerde som. De 
verplichtingen van de verzekeraars die in dit verzekeringscontract deelnemen, worden voor de 
verschillende verzekeraars beperkt tot ieder zijn individueel aandeel en worden uitdrukkelijk niet 
samengevoegd. De deelnemende verzekeraars zijn niet aansprakelijk voor het aandeel van iedere 
andere deelnemende verzekeraar die om welke reden dan ook niet in zijn totaliteit of gedeeltelijk aan 
zijn verplichtingen voldoet. Deze bepaling geldt ook voor de deelnemende verzekeraars (syndicaten) 
welke in het aandeel van Lloyd’s of London hebben getekend. 

1.5 Bereddingskosten 
Kosten door verzekerde bij of na een gedekte gebeurtenis gemaakt in verband met maatregelen ter 
voorkoming of vermindering van schade door die gebeurtenis aan de verzekerde zaken.  

Artikel 2. AANVRAAGFORMULIER 
Assuradeuren hebben deze verzekering aanvaard op basis van het aanvraagformulier. Het 
aanvraagformulier is daarom basis van de verzekering en maakt deel uit van deze polis. 

Artikel 3. OMVANG EN DEKKINGSGEBIED VAN DE VERZEKERING 
Assuradeuren vergoeden aan de verzekernemer tot maximaal de in het certificaat van de verzekering 
genoemde verzekerde bedragen, alle schade, die ontstaat doordat de in het certificaat van 
verzekering aangeduide voorwerpen, door onverschillig welke oorzaak verloren gaan, vermist geraken 
of beschadigd worden. (Zie voor uitsluitingen art. 4) 
Het verzekeringsgebied omvat de gehele wereld mits verzekeringnemer zijn domicilie binnen 
Nederland heeft, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 4. UITSLUITINGEN 
Geen recht op schadevergoeding uit hoofde van deze polis bestaat indien schade is ontstaan: 

4.1 tijdens het repareren, reinigen of bewerken van de verzekerde voorwerpen; 

4.2 ten gevolge van enige geleidelijk op de voorwerpen inwerkende invloed, waaronder begrepen de 
werking van mot en ander ongedierte, dan wel verband houdt met enig gebrek, eigen bederf of de 
aard en de natuur van de verzekerde voorwerpen. (Hieronder valt bijv. ook aantasting door 
cosmetica, slijtage e.d.); 

4.3 als gevolg van of in verband met verbeurdverklaring, inbeslagneming, rekwisitie, vernietiging of 
beschadiging op last van hoger hand of terwijl de voorwerpen in pand of huur waren afgestaan; 



 
4.4 door het niet betrachten van de normale voorzichtigheid door verzekeringnemer tegen verlies of 

diefstal waaronder andere wordt verstaan het onbeheerd achterlaten van de verzekerde objecten 
in een vervoermiddel, een caravan, een (vouw)kampeerwagen, een tent of een niet degelijk 
afgesloten ruimte; 

 
4.5 door het beoefenen van, respectievelijk het deelnemen aan  risico houdende sporten zoals 

vechtsporten, deltavliegen, zeilvliegen, e.d., parachutespringen, wildwatervaren, 
paardenwedstrijden, wielerwedstrijden, rugby en zeezeilen alsmede bergtochten anders dan op 
begaanbare wegen en paden;  

 
4.6 door het onder invloed zijn van alcoholhoudende drank of enig opwekkend of bedwelmend middel. 
 
4.7 Molest 
Van de verzekering is uitgesloten schade aan of verlies van verzekerde zaken respectievelijk de 
gevaarsobjecten veroorzaakt door of ontstaan uit molest: 
- gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere daarmee vergelijkbare partijen elkaar, of de 

één de ander, met militaire machtsmiddelen bestrijden; 
- het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale 

organisaties zoals de Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdrags Organisatie of de West-
Europese Unie wordt ook hieronder verstaan; 

- burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewapende strijd tussen inwoners van dezelfde 
staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat is betrokken; 

- opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat dat is gericht tegen het openbaar 
gezag; 

- binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op 
verschillende plaatsen binnen een staat voordoen; 

- oproer: een min of meer georganiseerde, plaatselijke gewelddadige beweging die is gericht tegen 
het openbaar gezag; 

- muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een gewapende 
macht die is gericht tegen het gezag waaronder zij zijn gesteld. 

Daarnaast is tevens uitgesloten schade, hoe dan ook, die is veroorzaakt of bijgedragen door of 
ontstaan uit: 

1.  enig chemische, biologische, biochemische of elektromagnetische wapen(s). 
2. het gebruik of het ingebruikstellen van, enige computer, computersysteem, 

computersoftwareprogramma, computervirussen, processor of enig ander elektronisch 
systeem, teneinde schade te berokkenen. 

 
4.8 Veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit Atoomkernreacties onverschillig hoe de 

reactie is ontstaan. In geen geval dekt deze verzekering schade, aansprakelijkheid of kosten die 
direct of indirect zijn veroorzaakt door, het gevolg zijn van, of waartoe wordt bijgedragen door: 
1. ioniserende straling of radioactieve besmetting afkomstig van enige nucleaire brandstof of 

enig nucleair afval of de verbranding van nucleaire brandstof; 
2. de radioactieve, giftige, explosieve of overige gevaarlijke of besmettelijke eigenschappen van 

enige nucleaire installatie, reactor of andere nucleaire opstelling of nucleair onderdeel 
daarvan; 

3. enige wapen of voorwerp dat gebruik maakt van atoom- of nucleaire splitsing en/of fusie of 
enige andere vergelijkbare reactie of radioactieve kracht of stof; 

4. de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of besmettelijke eigenschappen van 
enige radioactieve stof. De uitsluiting in deze lid strekt zich niet uit tot radioactieve isotopen 
welke geen nucleaire brandstof zijn, indien dergelijke isotopen worden geprepareerd, 
vervoerd, opgeslagen of gebruikt voor commerciële, landbouwkundige, medische, 
wetenschappelijke of andere vergelijkbare vreedzame doeleinden. 
 
Atoomkernreacties.  
Onder atoomkernreactie is te 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 of 



wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, 
gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer moet zijn afgegeven. Voor zover 
krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van 
kracht. Onder "wet" is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 
1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van 
de kernenergie. Onder "kerninstallatie" wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van 
bedoelde wet. 

 
4.9  Terrorisme 
Niettegenstaande enige bepaling in deze verzekering die het tegendeel beweert, of enige 
bekrachtiging daarvan, is overeengekomen dat van deze verzekering zijn uitgesloten elke vorm van 
schade of kosten die direct of indirect zijn veroorzaakt door, het gevolg zijn van, of verband houden 
met enige terroristische daad, ongeacht enige andere oorzaak of gebeurtenis die gelijktijdig of in enige 
andere aaneenschakeling bijdraagt aan de schade.  
 
Terrorisme: 
Onder een terroristische daad wordt in het kader van deze bekrachtiging verstaan een daad, 
waaronder doch niet beperkt tot het gebruik van kracht of geweld en/of de dreiging daarvan, 
uitgevoerd door enige persoon of groep(en) personen, die zelfstandig handelt dan wel namens of in 
relatie met enige organisatie(s) of autoriteit(en), en welke wordt begaan wegens politieke, religieuze, 
ideologische of vergelijkbare doeleinden, inclusief het voornemen om enige overheid te beïnvloeden 
en/of de gemeenschap of enig deel van de gemeenschap angst in te boezemen. Verder sluit deze 
bekrachtiging enige vorm van schade of kosten uit die direct  of indirect zijn veroorzaakt door, het 
gevolg zijn van, of verband houden met enige actie die genomen wordt om enige terroristische daad 
te beheersen of te onderdrukken of op enige wijze verband houdt met een terroristische daad. Als de 
ondergetekenden beweren dat vanwege deze uitsluiting enige schade of kosten niet zijn gedekt door 
deze verzekering dan rust de last het tegendeel te bewijzen bij de verzekeringnemer e/o verzekerde. 
In geval enig deel van deze bevestiging ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijft de rest van de 
bevestiging volledig geldig. 

 
4.10 Aardbeving, vulkanische uitbarsting 
Van de verzekering is uitgesloten schade aan of verlies van verzekerde zaken respectievelijk 
bedrijfsschade als gevolg van schade aan of verlies van de verzekerde zaken respectievelijk de 
gevaarsobjecten veroorzaakt door aardbeving of vulkanische uitbarsting. Bij schaden die ontstaan 
hetzij gedurende de tijd waarin hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de gevaarsobjecten de 
gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekerde te -
bewijzen, dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te schrijven. 
 
4.11 Overstroming 
Van de verzekering is uitgesloten schade aan of verlies van verzekerde zaken respectievelijk 
bedrijfsschade als gevolg van schade aan of verlies van de verzekerde zaken respectievelijk de 
gevaarsobjecten veroorzaakt door overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van 
dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen ongeacht of deze overstroming werd 
veroorzaakt door storm. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door 
overstroming. 
 
4.12 Eigen schuld 
De verzekeraar vergoedt geen schade die de verzekeringnemer of een verzekerde met opzet, al dan 
niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld heeft veroorzaakt. 
Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld van de verzekeringnemer of een 
verzekerde wordt voor de toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan niet 
bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld van degene die in opdracht of met goedvinden van de 
verzekeringnemer of een verzekerde de algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf of een deel van 
het bedrijf van de verzekeringnemer of van die verzekerde en die in die hoedanigheid schade 
veroorzaakt 
Van merkelijke schuld is sprake, indien het gaat om een gedraging die, al is een verzekerde zich 
daarvan niet bewust, naar objectieve maatstaven een zodanig aanmerkelijke kans op schade met zich 
brengt dat een verzekerde zich van dat gevaar bewust had behoren te zijn en door zich van die 
gedraging niet te onthouden in ernstige mate tekort schiet in zorg ter voorkoming van schade. 



 
4.13 Elektrische instrumenten 
Ten aanzien van elektrische instrumenten is eveneens uitgesloten schade door eigen gebrek, 
overbelasting, te hoge spanning, kortsluiting, zelfverhitting of stroomlekken. 
 
4.14 Camera’s en optische instrumenten 
Ten aanzien van camera’s en optische instrumenten is bovendien uitgesloten schade die uitsluitend 
bestaat uit krassen en schrammen aan lenzen met dien verstande, dat deze schade wel is 
medeverzekerd indien het verzekerde voorwerp een gedekt evenement overkomt, waardoor ook 
andere onderdelen beschadigd worden. Tevens is uitgesloten schade ontstaan door lekken van 
batterijen. 
 
4.15 Schilderijen en iconen 
Schilderijen en iconen zijn uitsluitend verzekerd tijdens het verblijf in het op het polisblad genoemde 
adres, zijnde een woonhuis van steen gebouwd met een harde dekking, echter ook tijdens het 
transport naar een restaurateur, binnen Nederland, alsmede tijdens verblijf aldaar. Uitgesloten is 
schade aan lijsten en glasruiten, met dien verstande, dat deze schade wel is gedekt, indien de 
verzekerde schilderijen en iconen een gedekt evenement overkomt, waarbij ook andere delen 
beschadigd worden. 
 
Artikel 5. STELLEN EN VERZAMELINGEN 
Bij schade aan stellen, complexen of bij elkaar horende stukken (zoals bijv. oorbellen en 
manchetknopen) heeft de verzekeringnemer twee manieren van schadevergoeding n.l. 

1. vergoeding van maximaal het in het certificaat van verzekering genoemde bedrag voor het 
stel of complex met inlevering van het overgebleven deel aan assuradeuren. 

2. vergoeding van de helft van het in het certificaat van verzekering genoemde bedrag voor het 
stel of complex met behoud van het overgebleven deel. 

 
Artikel 6. SCHADE 
6.1 Verplichtingen van verzekerde 
Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de polis verplicht:  

- assuradeuren terstond kennis te geven van iedere gebeurtenis, waaruit voor assuradeuren 
een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan; 

- assuradeuren zo spoedig mogelijk alle van belangzijnde gegevens en bescheiden te 
verstrekken; 

- in geval van diefstal of poging daartoe, verduistering, vandalisme, gewelddadige beroving of 
afpersing, alsmede bij verlies onmiddellijk aangifte bij de politie te doen; 

- voor het laten verrichten van reparaties, (waaronder noodvoorzieningen niet zijn inbegrepen) 
toestemming van assuradeuren af te wachten alvorens hiertoe opdracht te geven; 

- desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, 
toedracht en omvang van de schade aan assuradeuren te overleggen; 

- de aanwijzingen van assuradeuren stipt op te volgen; 
- zijn volle medewerking aan de schaderegeling te geven en zich te onthouden van alles wat de 

belangen van assuradeuren zou kunnen schaden. 
 

6.2 Vaststelling door expert 
De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten worden in overleg met 
verzekeringnemer door een door assuradeuren benoemde expert vastgesteld. Indien door 
assuradeuren of verzekeringnemer vaststelling door twee experts wordt gewenst, benoemen zij elk 
een expert. Voor het geval van verschil benoemen de twee experts samen een derde expert, die 
binnen de grenzen van de door hen vastgestelde cijfers de bindende vaststelling zal verrichten.  
 
6.3 Vaststelling omvang 
6.3.1 De omvang van de schade, behoudens het onder 6.3.3 bepaalde, vastgesteld op het verschil 
tussen de waarde onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis.  
6.3.2 De waarde van elke verzekerde zaak is met wederzijds goedvinden vastgesteld op het 
verzekerd bedrag daarvoor. Bij de bepaling van de waarde onmiddellijk ná een gebeurtenis zal met 
deze vaststelling rekening worden gehouden, de onderverzekeringsregel is derhalve van toepassing.  



6.3.3 Indien beschadigde zaken voor herstel vatbaar zijn, wordt de schade vastgesteld op het bedrag 
van de herstelkosten, verhoogd met een door de schade veroorzaakte en door de reparatie niet 
opgeheven waarde-vermindering, maar niet hoger dan het overeenkomstig 6.3.1 vastgestelde bedrag.  
 
6.4 Uitkering  
Assuradeuren hebben het recht de vergoeding in natura te voldoen, eventueel door inschakeling van 
een door assuradeuren aan te wijzen bedrijf, en wel door zodanige vervanging, aanvulling of 
herstelling, dat verzekerde redelijkerwijs geacht kan worden schadeloos te zijn gesteld.  
 
6.5 Betaling 
De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen zes weken na ontvangst door 
assuradeuren van alle noodzakelijke gegevens. Assuradeuren zijn niet eerder dan na verloop van 
genoemde termijn tot nakoming van hun verplichting tot betaling van de schadevergoeding gehouden. 
 
6.6 Vervaltermijn 
Hebben de assuradeuren een (aanbod van) betaling gedaan bij wijze van finale afdoening of een 
schade definitief afgewezen, dan kan verzekerde dit standpunt aanvechten binnen een jaar nadat hij 
hiervan op de hoogte is gesteld. Na dit jaar vervalt ieder recht ten opzichte van de assuradeuren ter 
zake van die gebeurtenis.  
 
Artikel 7. PREMIEBETALING 
7.1 De verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting, 
vooruit te betalen op de premievervaldatum. Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet 
uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt 
zonder dat een nadere ingebrekestelling door de verzekeraar is vereist geen dekking verleend ten 
aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. 
 
7.2 Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten 
aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. 
 
7.3 Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten 
aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat de verzekeraar 
de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. 
 
7.4 De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. 
 
7.5 De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag 
waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door de verzekeraar is 
ontvangen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt 
hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan. 
 
7.6 Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende 
verlenging van de verzekering verschuldigd wordt. 
 
7.7 Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer in verband met 
een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt. 
 
7.8 Van de dag af waarop verzekeringnemer in verzuim is met enige betaling waartoe hij verplicht is, 
wordt over het gehele verschuldigde bedrag van de dag der opeisbaarheid af een rente verschuldigd 
naar 11%. Voorts is verzekeringnemer in dat geval een bij deze op 15% van de verschuldigde 
hoofdsom gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd, zulks ter vergoeding van de buitengerechtelijke 
incassokosten, een eventuele door de Rechter uit te spreken kostenveroordeling daaronder niet 
begrepen. 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 8. HERZIENING VAN TARIEVEN EN/OF VOORWAARDEN  
8.1 Herziening 
Indien assuradeuren hun tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze 
herziet, hebben zij het recht deze verzekering aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden aan te 
passen.  

8.2 Recht van weigering 
Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassingen aan de nieuwe tarieven en/of voorwaarden te 
weigeren indien de aanpassing leidt tot premierverhoging en/of beperking van de dekking, tenzij deze 
wijzigingen voortvloeien uit een wettelijke regeling of bepaling. Indien verzekeringnemer van dit recht 
gebruikt wenst te maken, dient hij assuradeuren daarvan, vóór het einde van een termijn van één 
maand na de aangekondigde datum van aanpassing, schriftelijk kennis te geven. De verzekering 
eindigt dan op de aangekondigde datum van aanpassing, of op het tijdstip van weigering indien de 
weigering na die datum plaatsvindt.  

8.3 Voorzetting van de verzekering 
Heeft verzekeringnemer geen gebruikt gemaakt van zijn in 8.2 bedoelde recht, dan wordt hij geacht 
met de aanpassing in te stemmen. In dat geval wordt de verzekering voortgezet met toepassing van 
de nieuwe tarieven en/of voorwaarden.  

Artikel 9. BEGIN EN EINDIGING VAN DE VERZEKERING 
9.1 Het tijdstip van begin en einde van de verzekering is op de ingangsdatum respectievelijk op de 
afloopdatum des middags twaalf uur.  

9.2 De verzekering eindigt: 
a) door opzegging van verzekeringnemer tegen het einde van de op het polisblad genoemde 

verzekeringstermijn, mits de opzegging schriftelijk aan assuradeuren geschiet, een termijn van 
tenminste één maand in acht wordt genomen en de opzegging niet vóór genoemde einddatum 
wordt herroepen;

b) door opzegging door assuradeuren tegen de contractsvervaldatum, mits de opzegging schriftelijk 
geschiet en daarbij een termijn van tenminste één maand in acht wordt genomen;

c) zodra het verzekerd belang door verkoop of op andere wijze is overgegaan;
d) indien de verzekeringnemer de aanpassingen van de verzekering aan nieuwe tarieven en/of

voorwaarden overeenkomstig de regeling genoemd onder artikel 8.1 weigert of indien zich een
geval van beëindiging als geregeld onder artikel 6 voldoet.

Artikel 10. VESTIGING IN HET BUITENLAND 
Indien verzekeringsnemer zich buiten Nederland vestigt, dient hij hier onverwijld assuradeuren over te 
berichten. Assuradeuren hebben het recht de polis tegen gewijzigde premie of condities voort te  
zetten dan wel op te zeggen met inachtneming van een termijn van 30 dagen. De niet verdiende  
premie wordt dan gerestitueerd onder aftrek van administratiekosten. 

Artikel 11. SAMENLOOP 
11.1 Indien de schade, welke onder deze verklaring is gedekt, tevens is gedekt onder andere 
polis(sen), al dan niet van oudere datum of daaronder gedekt zou zijn, indien de onderhavige 
verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt de onderhavige verzekering slechts als excedent 
boven de dekking die onder de andere polis(sen) is verleend of verleend zou zijn, indien de 
onderhavige polis niet zou hebben bestaan. 
11.2 Indien verzekeraars van andere polis(sen) zich zouden beroepen op een bepaling in hun 
polis(sen), krachtens welke de onderhavige polis voorrang zou hebben boven de door hen getekende 
polis(sen), zo zal met instandhouding van het in lid 1 vermelde de verzekeraar van verzekerde 
overnemen diens vordering op de verzekeraars van die andere polis(sen), zulks tegen betaling van 
een som gelijk aan het bedrag, dat onder deze onderhavige polis zou zijn betaald, indien die andere 
polis(sen) niet zou(den) hebben bestaan. 



Artikel 12. WIJZIGING VAN HET RISICO 
12.1 Risicowijziging 
Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, 
schriftelijk aan assuradeuren kennis te geven van: 
a) verhuizing; 
b) in gebruik neming van een tweede woning; 
c) wijziging van gebruik, bouwaard of dekking van het gebouw waarin de verzekerde zaken als regel  
      aanwezig zijn; 
d) wijziging van het beroep van verzekeringnemer of diens partner; 
e) verandering in de overeengekomen beveiligingsvoorzieningen binnen het gebouw waarin de 

  verzekerde zaken als regel aanwezig zijn. 
 
12.2 Voortzetting na risicowijziging 
a)   De verzekering wordt op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie voortgezet, tenzij 

assuradeuren binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving als bedoelt in (6.1) 
verzekeringnemer bericht gebruik te maken van haar recht de verzekering niet op dezelfde 
voorwaarden en tegen dezelfde premie voort te zetten. 

b)   De verzekering eindigt dan één maand na de mededeling hiervan door assuradeuren, tenzij 
partijen voortzetting van de verzekering op nieuwe voorwaarden en/of tegen gewijzigde premie 
overeenkomen.  Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang voortzetting niet is 
overeengekomen, blijft de oorspronkelijke dekking ongewijzigd van kracht.  

c)   In geval van verhuizing is gedurende genoemde periode van twee maanden schade door diefstal 
of poging daartoe en vandalisme echter uitsluitend gedekt indien men het gebouw van buitenaf 
door braak is binnengedrongen. 

 
12.3 Opschorting van risicowijziging 
12.3.1 Verzuimd verzekeringnemer tijdig aan assuradeuren kennis te geven volgens het onder 12.1 
bepaalde, dan wordt onmiddellijk na het verstrijken van de daarin genoemde termijn van twee 
maanden de dekking opgeschort, tenzij de verzekering ook na kennisgeving op dezelfde voorwaarden 
en tegen dezelfde of lagere premie zou zijn voortgezet. Verzekeringnemer blijft ook in het geval van 
opschorting verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. Indien assuradeuren de 
verzekering zou hebben voortgezet op andere voorwaarde en/of tegen een hogere premie, dan wordt 
de dekking hiervoor van kracht onmiddellijk nadat partijen voortzetting op nieuwe voorwaarden en/of 
tegen gewijzigde premie zijn overeengekomen. 
 
12.3.2 Indien schade ontstaan terwijl de dekking is opgeschort, zal, op voorwaarde dat voortzetting 
alsnog is overeengekomen, worden gehandeld alsof de dekking volgens de nieuwe voorwaarden 
reeds ten tijde van de schade van kracht was; de eventuele schade-uitkering zal dan echter worden 
berekent in dezelfde verhouding als de vóór de opschorting geldende premie staat tot de ná de 
aanpassing geldende premie als die hoger is.  
 
Het in dit artikel bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van de 
mogelijkheid tot beëindiging uit andere hoofden leiden.  
 
Artikel 13. GESCHILLEN 
Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde 
rechter te Amsterdam of Rotterdam. 
 
Artikel 14. TOEPASSELIJK RECHT 
Op deze verzekering is naar gelang locatie Nederlands of Belgisch recht van toepassing. 
 
Artikel 15. MEDEDELINGEN 

15.1 Alle mededelingen van de verzekernemer en assuradeuren aan elkaar gelden als gedaan 
zodra zij aan G. Driessen Jr. Rijswijk B.V. ter kennis zijn gebracht. 

15.2 Verzekerde kiest bij deze domicilie ten kantore van G. Driessen Jr. Rijswijk B.V. 
 
 
 
 
 



Artikel 16. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te 
leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde 
persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing, alsmede de 
gedragscode ‘Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf’. In deze gedragscode worden de 
rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. 
 

 

Artikel 17. ONAFHANKELIJKE KLACHTENBEHANDELING. 
Klachten over deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan: 
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,  
Postbus 93560,  
2509 AN Den Haag. 
Telefoon 070-3338999;  
Fax 070-3338900;  
info@klachteninstituut.nl 
 

Tevens kunt u benaderen de wettelijk vertegenwoordiger voor Nederland  
Ralph van Helden, Benelux Regional Manager, Lloyd’s Netherlands Representative B.V 
Beurs-World Trade Center 
Beursplein 37 
P.O. Box 30196 
3001 DD Rotterdam 
The Netherlands 
Telefoon 010-2052110;  
Fax 010-2052119;  
e-mail: Ralph.VanHelden@lloyds.com 
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CLAUSULES 
 
Clausule 001 
Voor de verzekerde sommen op juwelen e.d. tussen € 15.000,00 en € 25.000,00 in totaal gelden de 
volgende bepalingen: 

1. Van de verzekering is uitgesloten schade aan of verlies van verzekerde juwelen e.d. tijdens 
het verblijf van verzekeringnemer in een hotel of motel dan wel buitenhuis/vakantiehuis tenzij 
deze juwelen worden gedragen dan wel onder persoonlijk toezicht zijn van verzekeringsnemer 
dan wel zijn opgeborgen in een afgesloten brandkast of kluis. 

2. Van de verzekering is uitgesloten schade aan of verlies van verzekerde juwelen e.d. uit 
reisbagage, tenzij de bagage met de hand wordt gedragen dan wel onder persoonlijk toezicht 
is van verzekeringsnemer. 

3. Het woonhuis van verzekeringsnemer, als omschreven in het polisblad, of diens 
buitenhuis/vakantiehuis dient te zijn voorzien van goedgekeurd hang- en sluitwerk. 

 
Clausule 002 
Voor de verzekerde sommen op juwelen e.d. tussen € 25.000,00 en € 50.000,00 in totaal gelden de 
volgende bepalingen: 

1. De bepalingen als vermeld onder clausule 001. 
2. De voorwaarde dat of een brandkast/kluis of een alarm aanwezig moet zijn in het woonhuis 

van verzekeringsnemer als omschreven in het polisblad. 
In geval van een brandkast/kluis geldt de volgende bepaling: Van de verzekering is 
uitgesloten schade aan of verlies van verzekerde juwelen e.d. tenzij deze zijn opgeborgen in 
een afgesloten brandkast/kluis anders dan dat zij gedragen worden door of onder persoonlijk 
toezicht zijn van verzekeringnemer. In geval van een alarm geldt de volgende bepaling: Van 
de verzekering is uitgesloten schade aan of verlies van verzekerde juwelen e.d. tenzij: 
- het alarmsysteem door assuradeuren is goedgekeurd, 
- geen wijziging in welke vorm dan ook zal worden aangebracht zonder goedkeuring vooraf    
van assuradeuren, 

- al hetgeen dat voor de veiligheid dient in gebruik is gesteld indien het woonhuis onbewoond  
is (dus ook bijv. deuren en ramen op slot etc.). 

  Tevens dienen de alarmsleutels uit het woonhuis te worden verwijderd, 
- het alarmsysteem wordt onderhouden door de installateur. 

 
Clausule 003 
Voor verzekerde sommen op juwelen e.d. boven € 50.000,00 in totaal gelden de volgende bepalingen: 

1.   De bepalingen als vermeld onder clausule 002 met dien verstande dat en een brandkast en 
een alarm aanwezig moet zijn in het woonhuis van verzekeringnemer als omschreven in het 
polisblad. 


