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Deze verzekering beantwoordt - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 

7:925 BW indien en voor zover de schade, op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan 

voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor de verzekerde schade was ontstaan dan wel naar 

de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. 

 

 

ARTIKEL 1 

 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

 

1.1 Verzekerde(n) 

Degene die bij de afzonderlijke onderdelen van deze 

verzekering als zodanig is omschreven. 

 

1.2  Kostbaarheden 

Al die zaken die als zodanig volgens de omschrijving op het 

polisblad zijn verzekerd. 

 

1.3 Herstelkosten 

Onder herstelkosten vallen alle kosten, verbonden aan het in 

de oorspronkelijke staat of vorm terugbrengen van het 

verzekerde object, waaronder de nood 

 

 

ARTIKEL 2 

 

DEKKING 

 

2.1 Algemeen 

De verzekering dekt de verzekerde tegen schade wegens 

beschadiging of verlies van een verzekerd voorwerp of een deel 

daarvan. 

 

2.2 Verzekerd bedrag 

De verzekering geschiedt per gebeurtenis met betrekking tot 

elk voorwerp tot ten hoogste het daarvoor verzekerde bedrag, 

dat als de waarde van dat voorwerp wordt aangemerkt. 

 

2.3 Stel of verzameling 

Indien het verzekerde bedrag betrekking heeft op twee of meer 

voorwerpen, die blijkens de omschrijving daarvan in de polis 

als stel of als verzameling bij elkaar behoren, worden die 

voorwerpen als één verzekerd voorwerp in de zin van deze 

verzekering beschouwd. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

UITSLUITINGEN 

 

De verzekering geeft geen dekking, indien: 

 

3.1 Slijtage, eigen gebrek, ongedierte e.d. 

de schade betrekking heeft op de aard (zoals slijtage of een 

andere normale geleidelijke achteruitgang) of een gebrek van 

de verzekerde zaak, dan wel door ongedierte of schimmel; 

 

3.2 Reiniging, bewerking, reparatie 

de schade is veroorzaakt door een gebrekkige of ondeskundige 

reiniging, bewerking of reparatie; 

 

 

 

3.3 Schade aan delen van instrumenten en apparaten 

met betrekking tot muziekinstrumenten de schade het gevolg is 

van: 

- het springen van snaren en strijkstokharen, 

- de beschadiging of het verlies van stokken en vellen 

(slagwerkinstrumenten), alsmede van rietjes 

(blaasinstrumenten), tenzij dit gepaard is gegaan met een 

andere gedekte schade ten aanzien van het betrokken 

instrument; 

 

3.4 Overspanning en inductie 

met betrekking tot elektrische instrumenten en apparaten de 

schade het gevolg is van overbelasting, te hoge netspanning, 

kortsluiting, inductie, stroomlekken of zelfverwarming, dan wel 

is ontstaan uitsluitend aan buizen of halfgeleiders; 

 

3.5 Beschadiging 

met betrekking tot optische instrumenten, foto-, film-, beeld- 

en geluidsapparatuur: 

- de schade het gevolg is van de beschadiging van lenzen, veren 

en op de apparatuur aangesloten banden of spoelen, tenzij dit 

gepaard is gegaan met een andere gedekte schade ten aanzien 

van de betrokken instrumenten of apparatuur, of 

- de schade het gevolg is van de gebrekkige weergave van 

opgenomen beeld of geluid; 
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3.6 Pand, huur, consignatie 

de schade is ontstaan, terwijl het voorwerp in pand, huur of 

consignatie was gegeven; 

 

3.7 Opzet 

de schade is veroorzaakt met opzet van de verzekeringnemer 

of de verzekerde (zonder dat de verzekeraar overigens een 

beroep op eigen schuld van de verzekerde zal doen); 

 

3.8 Niet nakomen van verplichtingen 

de verzekeringnemer of de verzekerde een van de in artikel 4 

genoemde verplichtingen niet is nagekomen: 

- met het opzet de verzekeraar te misleiden, of 

- indien door die niet-nakoming de verzekeraar in een redelijk 

belang is geschaad; 

 

3.9 Molest 

de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend 

conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer 

of muiterij, zoals deze begrippen moeten worden opgevat 

volgens de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in 

Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de rechtbank in 

‘s-Gravenhage is gedeponeerd onder nr. 136/1981; 

 

3.10 Atoomkernreacties 

de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid 

uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 
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ARTIKEL 4 

 

SCHADEREGELING 

 

4.1 Omvang van de schadevergoeding 

Bij beschadiging vergoedt de verzekeraar de herstelkosten. 

Indien de herstelkosten evenwel meer bedragen dan het 

verschil tussen de waarden van het verzekerde voorwerp 

onmiddellijk voor en na de gebeurtenis, wordt dat verschil 

vergoed. Bij het vaststellen van de waarde van het verzekerde 

voorwerp na de gebeurtenis wordt met het verzekerde bedrag 

rekening gehouden. Bij verlies van een verzekerd voorwerp 

vergoedt de verzekeraar de waarde van het voorwerp 

onmiddellijk voor de gebeurtenis. 

 

4.2 Terugverkrijging van een verloren voorwerp 

Indien een verloren voorwerp wordt terugverkregen nadat de 

schade is vergoed, mag de verzekerde dit voorwerp weer tot 

zich nemen tegen teruggave aan de verzekeraar van de 

ontvangen schadevergoeding. Bij beschadiging van het 

terugverkregen voorwerp vergoedt de verzekeraar de schade 

overeenkomstig het onder 4.1 bepaalde. 

 

4.3 Geschil over de schadevergoeding 

Een geschil over de omvang van de schadevergoeding wordt 

naar keuze van de verzekerde beslecht: 

- door de bevoegde rechter, of 

- door twee deskundigen, waarvan de verzekerde en de 

verzekeraar er ieder één benoemen. 

In het laatste geval benoemen beide deskundigen samen, voor 

de aanvang van hun werkzaamheden een derde deskundige die 

bij gebrek aan overeenstemming een bindende uitspraak zal 

doen binnen de grenzen van beide taxaties. 

Indien over de benoeming van de derde deskundige geen 

overeenstemming wordt bereikt, geschiedt die benoeming op 

een eenvoudig verzoekschrift van de meest gerede partij door 

de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het 

ressort, waarin die partij zijn woonplaats heeft. 

Honoraria en kosten van de deskundigen zijn ten volle voor 

rekening van de verzekeraar, behalve die van de door de 

verzekerde benoemde deskundige voor zover deze die van de 

door de verzekeraar benoemde deskundige overschrijden. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

GELDIGHEIDSGEBIED 

 

Het dekkingsgebied is de gehele wereld. 

Kunstvoorwerpen zijn evenwel uitsluitend verzekerd 

- in het in de polis genoemde pand en 

- na verhuizing nog (tenzij anders wordt overeengekomen) ten 

hoogste 14 dagen in een ander pand in Nederland, van steen 

gebouwd en met een harde dakbedekking; de  

verzekeringnemer of de verzekerde dient van die verhuizing 

ten spoedigste aan de verzekeraar kennis te geven. 

 

ARTIKEL 6 

DEPOT 

 

Bij verschil van de tekst van deze voorwaarden met de 

Kostbaarheden verzekering KB031 die bij de Kamer van 

Koophandel te Enschede is gedeponeerd, zullen alleen de 

bepalingen van de laatste van kracht zijn. 

 


