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Woonverzekering
Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07

De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene

		

Derhalve is onder andere geen brand:

verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering vormen één geheel.

		

- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;

		

- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;

Inhoud

		

- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels;

1.5

computerapparatuur

		de computer(s) of andere elektronische apparatuur, geschikt voor

Art. 1

Begripsomschrijvingen

Art. 2

Omschrijving van de dekking

het invoeren, het uitvoeren, het opslaan van gegevens, alsmede het

Art. 3

Inboedel tijdelijk buiten het woonhuis

rekenen en het besturen met inbegrip van de hierbij behorende

Art. 4

Noodhulp-reparatieservice

randapparatuur, doch met uitzondering van kleine spelcomputers.

Art. 5

Verzekerd bedrag en indexering

De informatiedragers worden eveneens tot de computerapparatuur

Art. 6

Extra dekking

Art. 7

Onderverzekering en garantie tegen onderverzekering

1.6

Art. 8

Bekendheid en belending

		de honoraria en de kosten van de deskundigen voor het vaststellen

Art. 9

Verzekerd belang en overgang van verzekerd belang

Art. 10

Schade

gerekend;
expertisekosten
van de schade;
1.7

geld en geldswaardig papier

		gemunt geld en bankbiljetten zowel in Nederlandse als
buitenlandse valuta, dienende tot wettig betaalmiddel en alle
Artikel 1

Begripsomschrijvingen

papier waaraan in het maatschappelijk verkeer geldswaarde

In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

wordt toegekend, met inbegrip van (kas)cheques, betaalkaarten,

1.1

chipkaarten en creditcards;

audio- en visuele apparatuur

		alle apparatuur die geluid en/of beeld vastlegt of weergeeft,
alsmede de hierbij behorende randapparatuur. De geluids- en/of
1.2

1.8

beelddragers worden eveneens tot de apparatuur gerekend;

de inboedel zich bevindt, ter zake van aangebrachte veranderingen,

bereddingskosten

verbeteringen en uitbreidingen indien en voor zover de eigenaar of

		de kosten, verbonden aan maatregelen, die tijdens de

de verzekeraar van het woonhuis niet tot herstel of vergoeding van

geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege de

de schade zal overgaan;

verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het

1.9

onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor

		alle roerende zaken, die behoren tot de particuliere huishouding van

- indien gevallen - de verzekering dekking biedt of om die schade te
beperken.
verstaan schade aan of verlies van zaken, die bij het nemen van

		Als inboedel worden mede beschouwd aan het woonhuis
bevestigde:
		

bedoelde maatregelen worden ingezet;
blikseminslag

		een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe,
waardoor ter plaatse van de blikseminslag aantoonbare schade is

		

- zonweringen en buitenlampen.

		

Niet als inboedel worden beschouwd :

		

- motorrijtuigen (behalve brom- en snorfietsen), caravans en
aanhangwagens, alles met inbegrip van de hierbij behorende
(losse) onderdelen en andere accessoires;

woonhuis;
brand

		een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand
S1625.75

vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te
planten.

- antennes met aansluiting, niet behorend tot een centraal antenne
systeem;

ontstaan aan het aardoppervlak en/of het zich daarop bevindende
1.4

inboedel
de verzekerde, zich bevindende in het woonhuis.

		Onder kosten van maatregelen worden in dit verband mede

1.3

huurdersbelang

		het belang van de verzekerde als huurder van het woonhuis, waarin

		

- andere dieren dan kleine huisdieren;

		

- andere vaartuigen dan kano’s, opblaasbare boten en zeilplanken;

		

- geld en geldswaardig papier;

1.10 inbraak

1.16 overspanning en inductie

		het zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot het woonhuis door

		overspanning en inductie van elektronische apparatuur/installaties

het verbreken, met zichtbare beschadiging, van afsluitingen zoals

als gevolg van bliksem, ongeacht of zich een blikseminslag in de

deuren, ramen, daken en vloeren;

nabijheid van het woonhuis heeft voorgedaan;

1.11 luchtvaartuigen

1.17 salvagekosten

		een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaar-

		de door de Stichting Salvage bij de verzekeraar in rekening

tuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit

gebrachte kosten voor de door haar verrichte werkzaamheden in
opdracht van de brandweer of de verzekeraar;

geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of
ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door

1.18 schilderijen

enig hier genoemd voorwerp, alsmede uit de ruimte afkomstig

		hieronder ook te verstaan prenten, litho’s, gravures en soortgelijke

vallend materiaal zoals meteorieten;

objecten;

1.12 lijfsieraden

1.19 storm

		sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het

		

wind met een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde;

lichaam te worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit

1.20 vervangingswaarde

(edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere

		het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,

dergelijke stoffen, alsmede parels;

staat en ouderdom gelijkwaardige zaken;

1.13 nieuwwaarde

1.21 verzameling

		het bedrag dat nodig is voor het aanschaffen van nieuwe zaken van

		munten, penningen, postzegels en poststukken in de meest

dezelfde soort en kwaliteit;

uitgebreide zin;

1.14 ontploffing

1.22 verzekerde

		een ontploffing, ongeacht of de gebeurtenis is veroorzaakt door

		de verzekeringnemer en elke persoon met wie de

eigen gebrek of eigen bederf en ongeacht of de gebeurtenis zich in

verzekeringnemer duurzaam in gezinsverband samenwoont;

het verzekerde woonhuis of buiten het verzekerde woonhuis heeft

1.23 woonhuis

voorgedaan. Onder schade door ontploffing wordt verstaan een

		een gebouw met inbegrip van al wat volgens verkeersopvatting

gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een

daarvan deel uitmaakt en van alle bouwsels, die naar hun aard en

eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen,

inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven, mits

zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing

een en ander uitsluitend tot huishoudelijk gebruik dient.

ontstaan binnen een - al dan niet afgesloten - vat, dan is aan het
vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien

Artikel 2

de wand van het vat onder druk van de zich daarin bevindende

Verzekerd is de schade aan de in de polis genoemde inboedel door een

gassen en/of dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen

hierna genoemde gebeurtenis:

zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds voor de ontploffing

2.1

brand;

aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een

2.2

zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien

zodanige scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen van

		door hitte-uitstraling door een brandend, gloeiend of heet

gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening,

Omschrijving van de dekking

voorwerp of aanraking daarmee;

de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn

2.3

ontploffing;

geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten het vat

2.4

overspanning en inductie

ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting

		

indien geregistreerd door een landelijk erkend registratiecentrum;

de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen

2.5

blikseminslag;

welke door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of

2.6

luchtvaartuigen;

dampvormige stoffen, of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of

2.7

storm;

2.8

vandalisme (kwaadwillige beschadiging)

tot uitzetting gebracht.
		In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van het woonhuis

		gepleegd door iemand die wederrechtelijk het woonhuis is

door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de inboedel die
als een gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt. In

binnengedrongen;
2.9	inbraak, diefstal, gewelddadige beroving, afpersing of poging

het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken
door ontploffing is medegedekt de schade aan de inboedel die

daartoe.
		De verzekeraar vergoedt voor diefstal van lijfsieraden, audio-

als een gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden

en visuele apparatuur, computerapparatuur, schilderijen,

aangemerkt;

antiquiteiten en kunstvoorwerpen (niet zijnde antiek meubilair) en

1.15 opruimingskosten
		de kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde
inboedel, die niet reeds in de schadetaxatie zijn begrepen en het
noodzakelijke gevolg zijn van een gedekte gebeurtenis;

verzamelingen een maximum in de polis genoemd bedrag;
2.10 rellen, relletjes en opstootjes
		

zijnde incidentele geweldmanifestaties;

2.11 		

het onvoorzien stromen, lekken of overstromen van olie

			uit olie gestookte haarden, kachels en andere

Het in artikel 2 vermelde geldt ook als de schade het gevolg is van eigen
gebrek van de inboedel.

verwarmingsinstallaties en/of daarop aangesloten tanks,
2.12

leidingen en verdere onderdelen;

Artikel 3

rook en roet

3.1

			plotseling uitgestoten door de op de schoorsteen van het

Inboedel tijdelijk buiten het woonhuis

In gemeenschappelijke ruimten

		Inboedel aanwezig in kelderboxen, trappenhuizen, gangen en

woonhuis aangesloten verwarmingsinstallatie;

andere gemeenschappelijke ruimten in het gebouw waarvan

2.13

aanrijding en aanvaring

het woonhuis deel uitmaakt is verzekerd tegen schade door

			

alsmede de schade veroorzaakt door afvallende lading;

alle in artikel 2 genoemde gebeurtenissen; schade door diefstal

2.14 		

het omvallen van bomen, kranen of heistellingen

en vandalisme is echter uitsluitend verzekerd na inbraak in de

			alsmede het afbreken van takken respectievelijk het losraken van
2.15 		

desbetreffende ruimte.

onderdelen;

3.2

storing in koel- en vrieskisten

		Inboedel aanwezig op balkons, galerijen, in de tuin of op het erf

			Voor zover het de inhoud hiervan betreft, als gevolg van het

en onder afdaken is verzekerd tegen schade door alle in artikel 2

uitvallen van de elektrische stroom langer dan 6 uur of door een

genoemde gebeurtenissen, met uitzondering van storm, neerslag

defect aan het apparaat;
2.16		

water, stoom en neerslag

			

waaronder wordt verstaan:

Balkon, galerij, tuin, erf en onder afdaken

en/of rioolwater, diefstal en vandalisme.
		Tuinmeubelen, tuingereedschap, tuinbeelden, tuinverlichting,
vlaggenstokken, vlaggen, wasgoed en droogrekken zijn echter ook

2.16.1		water of stoom, gestroomd uit - binnen of buiten het woonhuis

gedekt tegen diefstal en vandalisme.

gelegen - leidingen van waterleiding of daarop aangesloten toe-

3.3

stellen en installaties van waterleiding en centrale verwarming

		Inboedel tijdelijk, niet langer dan 3 maanden achtereen, elders

als gevolg van springen door vorst, breuk, verstopping of een
ander plotseling optredend defect.

aanwezig is onverschillig waar binnen Nederland verzekerd:
3.3.1 	in permanent bewoonde woonhuizen van steen gebouwd met

		In dit geval zijn ook gedekt de kosten van opsporing van de

harde dekking tegen schade door alle in artikel 2 genoemde

breuk of het defect en van het daarmee verband houdende
breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere delen van

gebeurtenissen;
3.3.2 	in andere dan onder artikel 3.3.1 genoemde gebouwen tegen

het woonhuis.

schade door alle in artikel 2 genoemde gebeurtenissen tot ten

		Indien de verzekeringnemer de huurder van de woning is,

hoogste 10% van het verzekerd bedrag. Schade door diefstal en

worden deze kosten uitsluitend vergoed, indien en voor zover de

vandalisme is echter uitsluitend verzekerd na sporen van inbraak

eigenaar of de verzekeraar van het betreffende woonhuis niet
tot herstel of vergoeding van de schade zal overgaan.

aan het gebouw;
3.3.3 	buiten gebouwen tegen schade veroorzaakt of ontstaan door de in

2.16.1.1	Niet verzekerd is de schade veroorzaakt of ontstaan door het

artikel 2.1 t/m 2.6 genoemde gebeurtenissen tot ten hoogste 10%

springen van waterleidingen of daarop aangesloten toestellen
en installaties en centrale verwarming door vorst als gevolg van

van het verzekerd bedrag;
3.3.4 	buiten gebouwen tegen schade veroorzaakt of ontstaan door

nalatigheid van de verzekerde;

gewelddadige beroving, afpersing of poging daartoe tot ten

2.16.2 	water, dat is overgelopen uit de bovengenoemde toestellen en
installaties;

hoogste 10% van het verzekerd bedrag;
3.3.5 	in goed afgesloten auto’s tegen schade door alle in artikel 2

2.16.3		water onvoorzien binnengedrongen als gevolg van verstopping

genoemde gebeurtenissen, met dien verstande dat de verzekering

van rioolputten of rioolbuizen;

tegen diefstal en kwaadwillige beschadiging uitsluitend na sporen

2.16.4 	grondwater, mits onvoorzien binnengedrongen via

van inbraak aan de auto geschiedt tot ten hoogste een maximum in

afvoerleidingen en daarop aangesloten toestellen en installaties;
2.16.5 	water onvoorzien gestroomd uit aquaria doordat zich daarin een

de polis genoemd bedrag.
		Deze dekking geldt ook voor auto’s in België, Luxemburg en

breuk of ander defect heeft voorgedaan;

Duitsland gedurende een dagtrip vanuit Nederland van maximaal

2.16.6		water onvoorzien gestroomd uit waterbedden of zitmeubelen
doordat zich daarin een breuk of ander defect heeft voorgedaan;

Binnen Nederland

24 uur;
3.3.6 	tijdens vervoer in verband met verhuizing of transport naar en van

2.16.7		water en neerslag (regen, hagel, sneeuw en smeltwater)

herstelinrichtingen of bewaarplaatsen tegen schade ten gevolge

binnengedrongen door daken, gevels, gesloten vensters,

van een ongeval het middel van vervoer overkomen, alsmede

gesloten deuren en luiken, via de begane grond of de openbare

ten gevolge van het uit de strop schieten, het onklaar raken van

weg, dan wel als gevolg van breuk, lekkage, verstopping of

hijsgerei of van enig ander hulpmiddel, dat wordt gebruikt bij het

overlopen van dakgoten of bovengrondse afvoerpijpen.
2.16.7.1	Niet verzekerd is de schade veroorzaakt of ontstaan door
vochtdoorlating (“doorslaan”) van muren van het woonhuis.

laden en lossen.
3.4

Buiten Nederland, binnen Europa

		Inboedel tijdelijk, niet langer dan 3 maanden achtereen, in
gebouwen van steen gebouwd met harde dekking buiten

Nederland, binnen Europa is verzekerd tegen schade veroorzaakt of

6.3.1 opruimingskosten;

ontstaan door de in artikel 2.1 t/m 2.6 genoemde gebeurtenissen

6.3.2 schade aan beroepsuitrusting

tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag.

		hieronder te verstaan bedrijfsgereedschappen en bedrijfskleding
voor rekening van de verzekerde aangeschaft;

Artikel 4

Noodhulp-reparatieservice

De verzekerde kan zich bij een gedekte gebeurtenis in geval van

6.3.3 tuinaanleg
		hieronder te verstaan de herstelkosten betreffende de tuin van het

nood wenden tot de 24-uurs service door het in de polis genoemde

woonhuis, behalve in verband met diefstal, vandalisme, storm en

telefoonnummer te bellen:

neerslag;

- voor inlichtingen en bemiddeling voor reparatie en vervanging;

6.3.4 hotel- en/of pensionkosten

- voor het laten verrichten van noodreparaties aan de beschadigde

		hieronder te verstaan de noodzakelijk gemaakte hotel- en/of

inboedel.

pensionkosten, onder aftrek van bespaarde kosten, indien het door
de verzekerde bewoonde woonhuis onbruikbaar is geworden;

Artikel 5
5.1

Verzekerd bedrag en indexering

Verzekerd bedrag

6.3.5 bewaking
		hieronder te verstaan de kosten van bewaking voor een periode

		Het verzekerd bedrag in de polis, dat ten hoogste wordt vergoed per

van 48 uur, indien het door verzekerde bewoonde woonhuis

gebeurtenis, zo nodig verhoogd met de in artikel 6 genoemde extra

onbruikbaar is geworden, ten einde verdere schade aan de inboedel

dekking boven het verzekerd bedrag.
5.2

Indexering van premie

		Jaarlijks wordt per premievervaldag het verzekerd bedrag

te voorkomen;
6.3.6 noodreparaties
		hieronder te verstaan de kosten van noodreparaties door een

aangepast aan de algemene prijsontwikkelingen van

erkend installateur c.q. herstelbedrijf, in geval van schade aan het

woninginboedels. Het verzekerd bedrag wordt daarmee in

woonhuis, ten einde verdere schade aan de inboedel te voorkomen;

evenredigheid verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten. Dit

6.3.7 huurdersbelang;

vindt plaats overeenkomstig de gegevens van het door het Centraal

6.3.8 braakschade aan de door de verzekerde bewoonde huurwoning

Bureau voor de Statistiek gepubliceerde waarde-indexcijfer voor

		door inbraak of poging daartoe voor zover de reparatie ten laste

woninginboedels.

komt van de verzekerde als huurder en niet door een andere
verzekering wordt gedekt;

Artikel 6
6.1

Extra dekking

Boven het verzekerd bedrag

		De verzekeraar vergoedt per gedekte gebeurtenis boven het in de

6.3.9 kosten voor het vervoeren en elders opslaan van de inboedel;
6.3.10 inboedel van inwonende derden in het woonhuis
		tegen alle in artikel 2 gedekte gebeurtenissen, maar alleen indien

polis genoemde verzekerd bedrag:

en voor zover de eigenaars daarvan niet of niet voldoende zijn

6.1.1 bereddingskosten;

verzekerd;

6.1.2 salvagekosten;

6.3.11 overige kosten

6.1.3 expertisekosten

		mits deze kosten zijn gemaakt met toestemming van de

		de honoraria en kosten van deskundigen zijn voor rekening van

6.2

verzekeraar.

de verzekeraar. De kosten van de expert die de verzekeringnemer

Artikel 7

heeft benoemd, worden vergoed tot maximaal de kosten van de

7.1

expert die door de verzekeraar is benoemd.

		Indien bij schade blijkt dat het verzekerd bedrag lager is dan de

Geld en geldswaardig papier

de schadevergoeding verleend in de verhouding van het verzekerd

tot de particuliere huishouding van de verzekerde tot een

bedrag tot de volle waarde.
		Deze beperking geldt niet voor de in artikel 6 genoemde extra

		Deze dekking geschiedt op dezelfde voorwaarden als voor de

dekking.

inboedel in woonhuizen van steen gebouwd met harde dekking

7.2

binnen Nederland.

7.2.1 	Indien in de polis is vermeld dat de verzekeraar een garantie tegen

		Tevens is geld en geldswaardig papier onverschillig waar binnen
Nederland buitenshuis verzekerd tegen gewelddadige beroving,
afpersing of poging daartoe.
		Schade door diefstal of verlies van geld als gevolg van misbruik van
een pasje met gebruik van pincode wordt niet vergoed.
6.3

Onderverzekering
waarde van de inboedel onmiddellijk voor de gebeurtenis, wordt

		De verzekeraar vergoedt geld en geldswaardig papier behorende
maximum in de polis genoemd bedrag.

Onderverzekering en garantie tegen onderverzekering

Tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag

		De verzekeraar vergoedt per gedekte gebeurtenis tot ten hoogste
10% van het verzekerd bedrag voor elk volgende artikel afzonderlijk:

Garantie tegen onderverzekering
onderverzekering biedt, zal in tegenstelling tot het vermelde in
artikel 7.1 geen beroep op onderverzekering worden gedaan.

		Met betrekking tot zaken waarvoor in de polis een maximum
vergoeding of een apart verzekerd bedrag van toepassing is, geldt
de garantie tegen onderverzekering uitsluitend tot dat maximum of
dat apart verzekerd bedrag;
7.2.2 deze garantie vervalt:
		na verloop van 5 achtereenvolgende jaren, gerekend vanaf de
datum waarop de nieuwwaarde is vastgesteld.

7.3

De garantie als omschreven in artikel 7.2 is niet van toepassing:

7.3.1 	indien de verzekeringnemer niet binnen 2 maanden voldoet aan
het verzoek van de verzekeraar (bijvoorbeeld na schade of bij
verhuizing) om een hernieuwde opgave van de nieuwwaarde;
7.3.2 	indien blijkt dat het verzekerd bedrag te laag is als gevolg van door
verzekeringnemer onjuist opgegeven gegevens;
7.3.3 	indien op het moment van de schade de inboedel ook elders tegen
een gedekte gebeurtenis is verzekerd.

10.2.3 antiek, kunstvoorwerpen, verzamelingen, brom- en snorfietsen,
kano’s, opblaasbare boten, zeilplanken en kleine huisdieren;
10.2.4 zaken van derden die verzekerde uit hoofde van een huur
overeenkomst onder berusting heeft.
10.3 Schadevergoeding op basis van herstelkosten
		Voor zover de schade aan de inboedel hersteld kan worden, staat
het de verzekeraar vrij de herstelkosten te vergoeden, eventueel
vermeerderd met een bedrag voor waardevermindering die
door de schade werd veroorzaakt en door de reparatie niet werd

Artikel 8

Bekendheid en belending

De verzekeraar acht zich voldoende bekend met de ligging, bouwaard,
dakbedekking, inrichting en het omschreven gebruik van het woonhuis,
zoals die waren ten tijde van het aangaan van de verzekering, alsmede
met de belendingen van het woonhuis en behoeft van het risico geen
nadere omschrijving onverschillig welke de belendingen zijn of zullen
worden, alsmede de wijzigingen in het woonhuis, mits blijvend binnen de
grenzen van de polisomschrijving.
Artikel 9
9.1

Verzekerd belang en overgang van verzekerd belang

Verzekerd belang

		Verzekerd is het belang van de verzekerde bij behoud van de
inboedel uit hoofde van eigendom, dan wel het dragen van het
risico voor het behoud daarvoor.
9.2

Overgang van het verzekerd belang

9.2.1 	Indien en voor zover het verzekerde belang bij de inboedel op een
ander dan de verzekerde overgaat, volgt de verzekering dat belang,
met inachtneming van het in artikel 9.2.2 bepaalde.
9.2.2 	Na overgang van het belang door overlijden van de verzekerde
kunnen zowel de nieuwe belanghebbende als de verzekeraar
de verzekering opzeggen binnen 3 maanden nadat zij daarvan
kennis hebben gekregen, met inachtneming van een termijn van
tenminste 2 maanden.
		Na overgang van het belang anders dan door overlijden van de
verzekerde eindigt de verzekering automatisch op de 30e dag,
tenzij de nieuwe belanghebbende binnen die termijn aan de
verzekeraar heeft medegedeeld, dat hij de verzekering overneemt.
In dat geval mag de verzekeraar binnen 30 dagen na ontvangst van
deze mededeling de verzekering aan de nieuwe belanghebbende
opzeggen met inachtneming van een termijn van ten minste 8
dagen.
Artikel 10 Schade
10.1 Schadevergoeding op basis van nieuwwaarde
		Als waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis wordt, behoudens het
in de artikelen 10.2 en 10.3 bepaalde, de nieuwwaarde beschouwd.
10.2 Schadevergoeding op basis van vervangingswaarde
		Schade aan de inboedel wordt vastgesteld op basis van
vervangingswaarde voor:
10.2.1	zaken, die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren
bestemd;
10.2.2 zaken, waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan 40%
van de nieuwwaarde;

opgeheven.

