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Behorende bij de Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 De begrippen in deze bijzondere voorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven.

1	 verzekerde:
 U en/of uw inwonende gezinsleden en/of personen die met u in gezinsverband samenwonen;

2	 mobiele apparatuur:
 objecten die eigendom zijn van verzekerde en worden gebruikt voor het vastleggen of weergeven van beeld en/of geluid, zoals:

a mobiele navigatiesystemen; 
b mobiele telefoons;
c draagbare dvd spelers, verwijderbare LCD schermen;
d MP3/4 spelers, iPod;
e laptops;
f foto-, film- en videoapparatuur; 
g draagbare radio’s, t.v.’s en andere audio(visuele) apparatuur;

	 De mobiele apparatuur dient te behoren tot de particuliere huishouding van verzekerde.

3	 boedel:
	 alle roerende zaken, inclusief mobiele apparatuur,  in eigendom van verzekerde en behorende tot de particuliere huishouding.
	 Uitgezonderd zijn:

•	 geld	en	geldswaardig	papier;
•	 fietsen,	brom-	en	snorfietsen,	motorrijtuigen,	aanhangwagens,	caravans,	andere	dan	hier	genoemde	voertuigen,	luchtvaartuigen,	

parachute en zweefuitrusting, zeil- en motorboten alsmede onderdelen en accessoires daarvan;
•	 tuinartikelen,	tuinmeubelen,	tuingereedschap,	vlaggenstokken,	wasgoed,	antennes	en	zonweringen;
•	 dieren;
•	 onbewerkte	edele	metalen	en	ongezette	edelstenen.

4	 schadegebeurtenis: 
	 een voorval of een reeks van voorvallen waardoor een aanspraak op een uitkering kan ontstaan en waarvan voor u, verzekerde en/of 

de tot uitkering gerechtigde alsmede voor ons, bij het sluiten van de overeenkomst onzeker was dat daaruit schade was ontstaan of 
naar de normale loop van de omstandigheden zou ontstaan. 

5	 vaste woning:
 het adres waarop verzekerde in het bevolkingsregister geregistreerd staat.

6	 vastgestelde waarde:
	 Indien de eigendommen nog geen jaar oud zijn: de nieuwwaarde. Na verloop van één jaar wordt de waarde vastgesteld op basis van 

de dagwaarde. 

Artikel 2 Verzekerd bedrag (premier risque)

	 Indien de verzekering is afgesloten met de vermelding “multimedia” op het polisblad dan is mobiele apparatuur verzekerd tot 
maximaal f 1.500,- per schadegebeurtenis en maximaal f 3.000,- per verzekeringsjaar.

	 Indien de verzekering is afgesloten met de vermelding “uitgebreid” op het polisblad dan is mobiele apparatuur en boedel tezamen 
verzekerd tot maximaal f 2.000,- per schadegebeurtenis en maximaal f 4.000,- per verzekeringsjaar.

Artikel 3 Verzekeringsgebied

	 De verzekering is van kracht in Nederland, mits de eigendommen zich buiten de vaste woning bevinden. 

Artikel 4 Verplichtingen van verzekerde

1	 voorkoming van schade
	 U dient dermate zorgvuldig met de verzekerde eigendommen om te gaan, respectievelijk de meest veilige bewaarplaats te gebruiken, 

dat diefstal, verlies en beschadiging zoveel mogelijk wordt voorkomen en/of beperkt.

2	 bij schade
De volgende documenten in te zenden:
a afschrift(en) van proces(sen)-verbaal respectievelijk bewijzen van aangifte;
b nota’s en/of andere bewijsmiddelen met betrekking tot de omvang van de schade of de schadeoorzaak.

3	 eigendomsoverdracht
	 Indien wij dit wensen dient u beschadigde eigendommen aan ons over te dragen. Bij verlies verplichten wij ons, als de verloren 

eigendommen terechtkomen en u dat uitdrukkelijk wenst, het betreffende eigendom aan u terug te geven. Heeft de schade-uitkering 
inmiddels plaatsgevonden, dan dient het schadebedrag terugbetaald te worden, eventueel onder aftrek van de herstelkosten van de 
schade, die tijdens de periode van verdwijning aan de eigendommen is ontstaan.



3Voorwaarden Buitenshuisverzekering

Artikel 5 Verzekerd is

	 Schade aan mobiele apparatuur óf schade aan boedel, afhankelijk van de gekozen dekking die blijkt uit het polisblad. 
	 De verzekerde schadeoorzaken zijn:

1	 brand
 schade ontstaan door brand.

2	 diefstal/vermissing
	 Schade ontstaan door diefstal en/of vermissing.
	 Diefstal van de verzekerde eigendommen uit een recreatieverblijf of afgesloten voertuig is alleen verzekerd indien sporen van braak 

aanwezig zijn.

3	 neerslag en storm
a schade door neerslag, behalve door geleidelijke inwerking (art. 6.2.a);
b schade door storm en vallende voorwerpen door storm.

4	 andere oorzaken
 schade door enig ander plotseling van buitenkomend onheil.

Artikel 6 Niet verzekerd is

	 Schade ten gevolg van:

1	 onvoldoende zorg 
	 Indien u bij diefstal, vermissing of verduistering, niet aannemelijk kunt maken, dat voldoende zorg is betracht met betrekking tot het 

beheer van de verzekerde eigendommen.
	 Als onvoldoende zorg wordt ondermeer beschouwd, het onbeheerd achterlaten van de eigendommen in het personencompartiment 

van een deugdelijk afgesloten auto, alsmede het langer dan 24 uur achterlaten van deze eigendommen in de afgedekte en deugdelijk 
afgesloten kofferruimte of het dashboardkastje van de auto. Verzekerde eigendommen opgeborgen in het interieur van een 
kampeerauto, bestelbus/-auto of caravan moet van buitenaf aan het zicht zijn onttrokken door een aangebrachte deugdelijke voorziening.

2	 weer en milieu 
a door geleidelijke inwerking van verontreinigde bodem, water en lucht, tenzij de geleidelijke inwerking wordt ingezet door een 

plotselinge, hevige uiting van verontreiniging en u de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet kunt voorkomen;
b door geleidelijke inwerking van licht en vocht.

3	 krassen, schrammen
a uitsluitend bestaande uit slijtage, krassen, schrammen, deuken en soortgelijke oorzaken als gevolg van normaal gebruik;
b voortvloeiende uit slijtage, indien het niet vervangen van het aan slijtage onderhevige deel aan u is te wijten.

4	 verhuur 
 verhuur van de eigendommen.

5	 waardevermindering 
 bestaande uit waardevermindering, alsmede uit geldelijk nadeel wegens het niet kunnen gebruiken van de eigendommen.

6	 eigen gebrek
 door eigen gebrek.

7	 reiniging, bewerking, herstel 
 door of tijdens reiniging, bewerking of herstel, tenzij dit geschiedt na een verzekerde schade. 

8	 dieren 
 door insecten en knaagdieren.

Artikel 7 Schadevergoeding

1	 beschadiging
 In geval van beschadiging van de verzekerde eigendommen worden de herstelkosten vergoed tot ten hoogste de vastgestelde waarde. 

2	 totaal verlies
		 In geval van totaal verlies wordt de dagwaarde van de eigendommen vergoed, tenzij deze nog geen jaar oud zijn. In dat geval wordt 

de nieuwwaarde op het moment van de schade vergoed. 

Artikel 8 Eigen risico

	 Bij iedere schade geldt een standaard eigen risico van 10% van het vastgestelde schadebedrag met een minimum van f 25,- per 
gebeurtenis.
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