
CLAUSULES

De navolgende clausules zijn alleen van toepassing indien dit uitdrukkelijk uit de polis blijkt.

1 Glas
1.1 Deze verzekering dekt tevens al het glas aanwezig in deuren en ramen alsmede kunststof koepels en

vensters - inclusief dubbelwandig glas - dienende tot lichtdoorlating, aanwezig in de op het polisblad
vermelde woning, tegen schade door breuk veroorzaakt door een onzeker voorval. Als schade gelden
tevens de kosten van noodvoorziening.

1.2 Niet verzekerd is:
- geëtst, gebogen, gebrandschilderd en poly-geslepen glas;
- schade aan versieringen, schilderingen, letters en dergelijke op het glas aangebracht.

1.3 Uitgesloten is schade:
- aan ruiten in windschermen en balkon of terreinafscheiding;
- door verbouwing of verzakking van het gebouw;
- door of gedurende verplaatsing, verandering, bewerking of versiering van het glas;
- door eigen gebrek bij glas in lood en draadglas;
- tijdens aan- of verbouw van de woning en/of zolang deze leegstaat;
- door de gevaren als genoemd in art. 2.9 van deze verzekeringsvoorwaarden.

1.4 In geval van een gedekte schade zullen verzekeraars:
- het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en hoedanigheid laten

vervangen
of
- de prijs van het glas vermeerderd met de inzetkosten in geld vergoeden.

1.5 Het eigen risico is op deze dekking niet van toepassing.
1.6 De vergoedingen boven het verzekerd bedrag als genoemd onder art. 2.3 gelden niet in geval van schade

aan glas.

2 Diefstal met braak
In afwijking van het bepaalde in art. 2.2.22 en 2.2.23 wordt schade aan of verlies van de verzekerde
zaken door, tengevolge van of bij gelegenheid van diefstal of een poging daartoe, alleen vergoed indien de
dader zich de toegang tot de woning waarin de inboedel zich bevindt heeft verschaft of trachten te
verschaffen door braak van buitenaf (hierna te noemen "buitenbraak").

Met betrekking tot een flatgebouw of etagewoning wordt met buitenbraak gelijkgesteld braak aan
deur(en), raam (ramen), enz. toegang gevende tot de woning waarin de verzekerde inboedel zich bevindt.

3 Inbraakpreventie
3.1 Deze verzekering is ten aanzien van het risico van diefstal/inbraak en vandalisme aangegaan onder het

beding dat het in de polis genoemde adres is beveiligd door een aan verzekeraars bekend bedrijf en er een
beveiligingsbewijs is afgegeven.

3.2 Verzekerde is verplicht:
3.2.1 Een onderhoudskontrakt af te sluiten met het beveiligingsbedrijf. Dit onderhoudskontrakt dient in te gaan

op de datum van oplevering van de beveiligingsinstallatie en gedurende de looptijd van de verzekering van
kracht te blijven;

3.2.2 de beveiligingsinstallatie in werkvaardige toestand te houden en - wanneer dat ter voorkoming van
diefstal/inbraak en vandalisme redelijkerwijs nodig mag worden geacht - de installatie op de juiste wijze in
te schakelen;

3.2.3 indien de beveiligingsinstallatie zich - om welke reden dan ook - niet in werkvaardige toestand bevindt, dit
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag mede te delen aan het beveiligingsbedrijf
en die maatregelen te treffen welke redelijkerwijs verwacht mogen worden om schade tengevolge van
diefstal/inbraak of vandalisme te voorkomen.

3.3 Indien verzekerde in gebreke blijft aan bovengenoemde verplichtingen te voldoen, verliest hij zijn recht op
schadevergoeding, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade niet door het niet nakomen van zijn
verplichtingen ontstaan of vergroot is.

4 Doorhaling dekkingsbeperkingen diefstal
De beperkingen voor diefstal, zoals omschreven in art. 2.2.23, zijn op deze verzekering niet van
toepassing. De premieverbetering voor deze verruiming van de dekking is begrepen in de premie zoals
vermeld op het polisblad.

5 Dekkingsbeperkingen diefstal
In afwijking van het bepaalde in art. 2.2.23 zijn de beperkingen voor diefstal, zoals omschreven in
art. 2.2.23.1 t/m 2.2.23.3, op deze verzekering eveneens van toepassing. De premiereduktie voor deze
beperking van de dekking is begrepen in de premie zoals vermeld op het polisblad.

6 Garantie tegen onderverzekering
Indien het verzekerd bedrag voor de inboedel, dat op het polisblad is vermeld, is gebaseerd op:
- een door de verzekeringnemer compleet ingevulde en ondertekende inboedelwaardemeter,
of
- een door de verzekeringnemer compleet ingevulde en ondertekende inventarislijst,
of



- een taxatierapport en indien de volle berekende waarde van de inboedel op deze polis is verzekerd,
dan is hetgeen in de verzekeringsvoorwaarden is vermeld in art. 4.2.5 en 4.2.6 omtrent (de)
onderverzekering, alsmede hetgeen is vermeld omtrent schadevergoeding, terzake van de vergoeding
tot ten hoogste het verzekerde bedrag per gebeurtenis niet van toepassing.

Verzekeraars behouden zich het recht voor om in de navolgende gevallen de verzekeringnemer te vragen
de waarde van de inboedel met behulp van de inboedelwaardemeter of inventarislijst of een taxatierapport
opnieuw te berekenen:
- na schade
- bij verhuizing
- na 5 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop het verzekerde bedrag werd vastgesteld.
Indien de verzekeringnemer zijn medewerking hieraan niet verleent en/of niet bereid is het verzekerde
bedrag aan te passen, komt deze clausule te vervallen met ingang van 4 weken nadat verzekeraars om
een nieuwe vaststelling van het verzekerde bedrag hebben gevraagd.

7 Aanvullende dekking
Aanvullend wordt vergoed het bedrag, dat ontstaat door het op het polisblad genoemde percentage te
slaan over het totale bedrag aan schade en kosten (exclusief expertisekosten) dat wordt uitgekeerd. Deze
vergoeding vindt plaats zonder dat enig verder bewijs van de aanwezigheid of hoe grootheid van de
schade en/of kosten worden gevorderd.

8 Algemeen eigen risico
Voor elke op grond van de verzekeringsvoorwaarden vastgestelde schade geldt, na toepassing van de van
kracht zijnde maxima, een eigen risico per gebeurtenis als vermeld op het polisblad of laatst afgegeven
polisaanhangsel. Dit eigen risico geldt niet voor schade door diefstal of poging daartoe na braak aan een
deugdelijk afgesloten auto.

9 Vaste taxatie
De waarde van het verzekerde is getaxeerd volgens het in de polis genoemde taxatierapport. Als waarde
onmiddellijk voor de gebeurtenis geldt het bedrag vermeld in het genoemde rapport. Het rapport wordt
geacht deel uit te maken van de overeenkomst. Indien verzekeraars bewijzen dat sprake is van bedrog,
verliest de deskundigentaxatie haar geldigheid.
De vergoeding van de schade zal worden vastgesteld op het verschil tussen de waarde onmiddellijk voor
en onmiddellijk na de gebeurtenis. Bij het begroten van de waarde na de gebeurtenis zal met de
voortaxatie rekening gehouden worden. Is herstel mogelijk dan kunnen verzekeraars volstaan met
vergoeding van de werkelijke kosten van herstel.
De taxatie is gedurende drie jaar - te rekenen van de dagtekening van het rapport - geldig.

10 Uitsluiting geld en geldwaardig papier
Voor zover nodig met terzijdestelling van hetgeen in de verzekeringsvoorwaarden is bepaald, dekt deze
verzekering geen schade door diefstal van geld en geldswaardig papier.

11 Uitsluiting van audiovisuele en computerapparatuur
Voor zover nodig met terzijdestelling van hetgeen in de verzekeringsvoorwaarden is bepaald, dekt deze
verzekering geen schade door diefstal van audiovisuele en computerapparatuur.

12 Uitsluiting lijfsieraden
Voor zover nodig met terzijdestelling van hetgeen in de verzekeringsvoorwaarden is bepaald, dekt deze
verzekering geen schade door diefstal van lijfsieraden.




