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ontstaan als gevolg van normaal gebruik (zoals krassen,
schrammen, deuken e.d.), door bewerking, reiniging
(waaronder niet wordt verstaan het verwijderen van stof met
een droge doek), restauratie of reparatie van de voorwerpen;
ontstaan ten gevolge van enige geleidelijk op de voorwerpen
werkende invloed, slijtage, mot en ander ongedierte of
schimmel, dan wel voortspruit uit eigen gebrek, eigen bederf
of de aard en de natuur van het voorwerp;
ontstaan door of tijdens in beslagneming, verbeurdverklaring
of gebruik door enige overheid;
ontstaan gedurende de tijd dat de verzekerde zaken in pand,
huur of consignatie zijn gegeven, tenzij met Avéro Achmea
anders is overeengekomen;
veroorzaakt door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer (rellen te boven gaande) of
muiterij of door atoomkernreacties, onverschillig hoe en
waar de reactie is ontstaan;
die - met betrekking tot electrische (muziek)instrumenten en
apparatuur - het gevolg is van overbelasting, te hoge
netspanning, kortsluiting, zelfverhitting, stroomlekken of
zelfverwarming dan wel is ontstaan uitsluitend aan lampen of
buizen;
die - met betrekking tot muziekinstrumenten - uitsluitend
betrekking heeft op snaren, rietjes, trommelvellen en
stokken;
aan glas of veren van een uurwerk, alsmede schade door
stroom- of batterijlekken, tenzij de schade tegelijk is
ontstaan met een ander gedekt evenement.
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Art. 1
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Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Avéro Achmea
Achmea Schadeverzekeringen N.V., voor deze verzekering
handelende onder de naam Avéro Achmea;
Verzekerden
1. de verzekeringnemer die eigenaar van de verzekerde
voorwerpen is of deze als houder onder zich heeft;
2. zijn echtgenote en zijn inwonende, ongehuwde kinderen
voor zover de voorwerpen aan deze personen in eigendom
toebehoren;
Dagwaarde
de nieuwwaarde van de verzekerde zaken verminderd met
een bedrag wegens waardevermindering door veroudering,
gebruik of slijtage;
Nieuwwaarde
het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken
van dezelfde soort en kwaliteit als de verloren gegane of
beschadigde zaken

Art. 2
A

-

Omvang van de verzekering
Met als grondslag de op de polis vermelde omschrijvingen
welke geacht worden van de verzekeringnemer afkomstig te
zijn, geschiedt de verzekering tegen de materiële schade
aan de verzekerde voorwerpen door:
diefstal, verlies, vermissing;
vernietiging, beschadiging; onverschillig hoe ontstaan.

Art. 3

Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht binnen de gehele wereld, met
dien verstande, dat de verzekering voor schilderijen, tekeningen, etsen e.d. uitsluitend van kracht is indien de voorwerpen zich bevinden in het op het polisblad genoemde
pand.

Art. 4

Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten schade door verlies of
beschadiging van het verzekerde object:
die het beoogde of zekere gevolg is van een handelen of
nalaten van een verzekerde;
veroorzaakt of mogelijk geworden door onvoldoende
onderhoud of onvoldoende zorg van verzekeringnemer voor
de verzekerde zaken; onder andere diefstal uit, of vanaf
voer- of vaartuigen is niet gedekt;
ontstaan door diefstal of vermissing van de verzekerde
voorwerpen tijdens het onbeheerd achterlaten buiten de
woning van verzekeringnemer, tenzij uit een afgesloten
ruimte, waaraan sporen van braak aanwezig moeten zijn.
Onder afgesloten ruimte wordt in dit verband niet verstaan
een afgesloten voer- of vaartuig;
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Art. 5
-

Verzekerd bedrag
Als verzekerd bedrag dient te gelden:
bij nieuw aangeschafte voorwerpen: de aankoopprijs;
voor andere voorwerpen: de getaxeerde waarde.

Art. 6 Verplichtingen bij schade
A
In geval van (dreigende) schade zijn verzekerden verplicht:
1. alle maatregelen te nemen tot voorkoming of vermindering
van de schade;
2. Avéro Achmea terstond (doch in elk geval binnen 3 dagen)
de schade te melden;
3. Avéro Achmea alle van belang zijnde gegevens te verstrekken en alle medewerking te verlenen;
4. de aanwijzingen van Avéro Achmea nauwkeurig op te volgen
en alles na te laten wat de belangen van Avéro Achmea kan
schaden.
B
In geval van schade veroorzaakt door derden (inbraak,
poging tot inbraak, vandalisme, diefstal, poging tot diefstal,
beroving en afpersing) zijn de verzekerden verplicht onmiddellijk aangifte te doen bij de politie.
C
Het recht op schadevergoeding gaat verloren, indien de verzekerden een verplichting uit deze verzekering niet zijn
nagekomen en daardoor de belangen van Avéro Achmea
hebben geschaad.
D
In elk geval vervalt het recht op schadevergoeding 5 jaar na
het evenement.
Art. 7
A

B

C

D
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Schaderegeling
De omvang van de schade wordt vastgesteld door twee
taxateurs - Avéro Achmea en de verzekerden benoemen elk
een taxateur -, tenzij vaststelling door één taxateur wordt
overeengekomen.
Indien de verzekerden niet binnen 10 dagen na het evenement
de benoeming van hun taxateur aan Avéro Achmea hebben
meegedeeld, wordt de schade bindend vastgesteld door de
taxateur van Avéro Achmea.
De twee taxateurs benoemen tezamen een derde taxateur,
die - in geval van verschil - binnen de grenzen van de beide
taxaties de bindende vaststelling zal verrichten, na de beide
taxateurs te hebben gehoord.
Indien de twee taxateurs over de benoeming geen overeenstemming bereiken, wordt de derde taxateur benoemd door
de Kantonrechter, in wiens ambtsgebied de schade is
voorgevallen.
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De kosten van de schaderegeling worden - ook bij onderverzekering - volledig betaald door Avéro Achmea.
Door medewerking aan de schaderegeling erkent Avéro
Achmea geen aansprakelijkheid.
In geval van verlies, diefstal of vermissing gaan door betaling
van het schadebedrag alle rechten op het verloren gegane
voorwerp over op Avéro Achmea.
Indien blijkt, dat een schade door één of meer elders
gesloten verzekeringen geheel of gedeeltelijk is gedekt of
zou zijn gedekt, indien deze verzekering niet bestond, is
Avéro Achmea slechts tot uitkering verplicht, voor zover de
schade het bedrag te boven gaat, dat uit hoofde van de
elders gesloten verzekeringen wordt uitgekeerd of zou zijn
uitgekeerd, indien deze verzekering niet bestond. De verzekerde is in geval van schade verplicht alle overige hem
bekende verzekeringen, die bij het ontstaan van een schade
op hetzelfde belang lopende waren, aan Avéro Achmea op
te geven.
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Art. 10 Premierestitutie
De verzekeringnemer heeft na tussentijdse beëindiging
overeenkomstig artikel 11 lid C recht op terugbetaling van
premie over het tijdvak dat de verzekering niet meer van
kracht is.
Art. 11 Aanvang, duur en einde van de verzekering
A
De verzekering vangt aan op de datum, in de polis genoemd.
B
De verzekering wordt aangegaan en verlengd volgens de op
de polis vermelde termijnen.
C
De verzekering eindigt:
1. indien één van de partijen haar uiterlijk twee maanden voor
de einddatum van de lopende verzekeringstermijn schriftelijk
opzegt en de opzegging niet voor de einddatum herroept; de
verzekering eindigt in dat geval per de einddatum;
2. indien de verzekeringnemer de aanpassing van de verzekering aan nieuwe tarieven en voorwaarden overeenkomstig
het bepaalde in artikel 12 weigert;
3. indien Avéro Achmea na een schade de verzekering opzegt,
mits daarbij een termijn van tenminste één maand in acht
wordt genomen;
4. indien Avéro Achmea de verzekering opzegt in geval van:
- risicoverzwaring;
- wanbetaling;
- het verstrekken van onjuiste gegevens door de verzekeringnemer;
- het niet nakomen van verplichtingen door de verzekeringnemer; de verzekering eindigt in deze gevallen per de door
Avéro Achmea opgegeven datum;
5. zodra de verzekerde ophoudt belang te hebben bij de verzekerde voorwerpen en er tevens de feitelijke macht over
verliest; de nieuwe eigenaar/verkrijger kan dus geen rechten
aan de polis ontlenen; de verzekeringnemer is verplicht zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de
eigendomsoverdracht hiervan mededeling aan Avéro
Achmea te doen.

Art. 8 Schadevergoeding
A 1. Het bedrag van de schadevergoeding wordt vastgesteld
door het verschil te nemen tussen de waarden van de verzekerde voorwerpen onmiddellijk vóór en onmiddellijk na het
ontstaan van de schade, met inachtneming van het hierna in
dit artikel bepaalde.
2. Indien beschadigde voorwerpen kunnen worden hersteld,
kan Avéro Achmea volstaan met vergoeding van de herstelkosten, tot ten hoogste het in A.1 genoemde verschil.
B 1. Indien voorwerpen zijn verzekerd op basis van vaste taxatie
overeenkomstig het bepaalde in artikel 275 Wetboek van
Koophandel, hetgeen blijkt aan de voorzijde van de polis en
uit een aan de polis gehecht en door Avéro Achmea gewaarmerkt taxatierapport of aankoopnota, geldt voor deze
voorwerpen als waarde vóór het gebeuren het verzekerd
bedrag. Bij het vast-stellen van de waarde na het ontstaan
van de schade zal met bedoelde voortaxatie rekening
worden gehouden. Deze voor-taxatie heeft een geldigheidsduur van 36 maanden, gerekend vanaf de dag waarop Avéro
Achmea van de voortaxatie kennis heeft genomen. Bij
hertaxatie blijft het vermelde in dit lid onverminderd van
kracht. Vindt na 36 maanden geen hertaxatie plaats dan zal
een aftrek worden toegepast van 3/4 procent van het
verzekerd bedrag voor iedere maand of gedeelte hiervan
sinds het verstrijken van de geldigheidsduur. Deze aftrek zal
nimmer meer bedragen dan 40 procent.
2. In geval van totaal verlies van een verzekerd voorwerp dat
niet op vaste taxatie verzekerd is, wordt door Avéro Achmea
vergoeding verleend op basis van de dagwaarde van het
voorwerp, waar-bij als maximum vergoeding het verzekerd
bedrag zal gelden. Als waarde zal gedurende het eerste
verzekeringsjaar per ver-zekerd voorwerp het verzekerd
bedrag gelden. Voor elke maand of gedeelte daarvan dat het
voorwerp langer verzekerd is dan 12 maanden, zal er een
aftrek worden toegepast van 3/4 procent per maand van het
verzekerd bedrag. Deze aftrek zal in totaal nimmer meer
bedragen dan 40 procent.
3. De vergoeding van audiovisuele en fotoapparatuur geschiedt
op dagwaarde, ingaande na 1 jaar.
C
Indien door een evenement als op deze polis is verzekerd
een deel verloren gaat van stellen of bij elkaar behorende
stukken, zal bij de vaststelling van de schadevergoeding
rekening worden gehouden met waardevermindering van het
stel of van de bij elkaar behorende stukken.
D
Avéro Achmea behoudt zich het recht voor een schade in
natura te vergoeden. In géén geval zal meer worden vergoed
dan het verzekerd bedrag.
Art. 9
A
B

C

Indien Avéro Achmea maatregelen treft tot incasso van haar
vordering, komen alle kosten van invordering, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de
verzekeringnemer.
De dekking gaat weer in de dag nadat het volle bedrag door
Avéro Achmea is ontvangen.

Art. 12 Wijziging van de premie en/of voorwaarden
A
Avéro Achmea heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te
wijzigen. Behoort deze verzekering tot één van die groepen,
dan is Avéro Achmea gerechtigd de premie en/of de
voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die
wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen
datum. De verzekeringnemer wordt van de wijziging in
kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben
ingestemd, tenzij hij binnen de termijn in de mededeling
genoemd schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit
laatste geval eindigt de verzekering op de datum die in de
mededeling door Avéro Achmea is genoemd.
B
De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door
verzekeringnemer geldt niet indien:
1. de wijziging van de premie en/of de voorwaarden voortvloeit
uit wettelijke regelingen of bepalingen;
2. de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende
dekking inhoudt;
3. de wijziging een uitbreiding van de dekking met een niet
hogere premie inhoudt.
Art. 13 Adres van verzekeringnemer
Verzekeringnemer dient een wijziging van adres zo spoedig
mogelijk aan Avéro Achmea mee te delen. Kennisgevingen
door Avéro Achmea aan verzekeringnemer geschieden
rechtsgeldig aan diens laatst bij Avéro Achmea bekende
adres.

Premie
De verzekeringnemer is verplicht de premie, kosten en
assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen binnen
30 dagen nadat zij verschuldigd worden.
Indien het bedrag niet ten volle binnen genoemde termijn
door Avéro Achmea is ontvangen, wordt de dekking opgeschort vanaf de eerste dag, dat het bedrag verschuldigd
was.
Ingebrekestelling door Avéro Achmea is hiervoor niet nodig.
De verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.
Indien met verzekeringnemer is overeengekomen dat de
gedurende het verzekeringsjaar verschuldigde premie, kosten
en assurantiebelasting in termijnen zullen worden voldaan en
verzekeringnemer blijft in gebreke een termijnbetaling binnen
de in lid A genoemde periode te verrichten, dan worden
premie, kosten en assurantiebelasting in hun geheel opvorderbaar.

Art. 14 Geschillen met Avéro Achmea
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dienen eerst aan het interne klachtenbureau van de
verzekeraar te worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van
Avéro Achmea voor verzekerde niet bevredigend is, kunt u
zich tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
wenden. Deze stichting is door de verzekeringsbedrijfstak
opgericht en er werken verschillende Ombudsmannen. Zij
proberen door bemiddeling de klacht op te lossen.
Daarnaast is er de Raad van Toezicht die toetst of de verzekeraar de goede naam van de bedrijfstak heeft geschaad.
Adres: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag
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Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling
door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het
geschil voorleggen aan de rechter, waarbij uitsluitend de
rechter te Leeuwarden bevoegd is. Op het geschil is
Nederlands recht van toepassing.
Art. 15 Privacywetgeving
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst
vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken
wij binnen de Achmea Groep voor het accepteren van de
aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst
of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van
fraudepreventie.
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