Bijzondere voorwaarden
Kostbaarheden
Voorwaarden modelnummer KB-10
Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden.
De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven in de begrippenlijst.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Inhoudsopgave
Begrippenlijst
Geldigheidsgebied
Wat is verzekerd
Extra vergoedingen
Wat is niet verzekerd
Hoe wordt de omvang van de schade vastgesteld
Regelingen en vergoedingen
Samenloop
Einde van de dekking

Art. 1

Begrippenlijst
Eigen gebrek
Een minderwaardige eigenschap in of van de verzekerde zaken die bij soortgelijke zaken niet hoort voor te
komen;
Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die zich voor de verzekerde plotseling
en onverwacht voordoen. Het voorval moet tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvinden.
Nieuwwaarde
Het bedrag nodig voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.
Onvoldoende zorg
Van onvoldoende zorg is onder meer sprake wanneer bij diefstal, verlies of beschadiging van de verzekerde
zaken niet de normale voorzichtigheid is betracht. Van normale voorzichtigheid is onder meer geen sprake
wanneer de verzekerde zaken buitenshuis, bijvoorbeeld op het strand of op een terras, onbeheerd worden
achtergelaten. Indien de verzekerde zaken onbeheerd achterlaat in een vervoermiddel, dienen ze buiten het
zicht, bijvoorbeeld in de kofferruimte, te worden opgeborgen en dient het vervoermiddel deugdelijk te
worden afgesloten. Tussen 22.00 en 08.00 uur dienen de verzekerde zaken nooit onbeheerd te worden
achtergelaten in een vervoermiddel, tenzij het vervoermiddel is gestald in een deugdelijk afgesloten ruimte.
Stellen
Onder stellen verstaan wij twee of meer bij elkaar behorende gelijksoortige voorwerpen die in één bedrag
verzekerd zijn.
U
De verzekeringnemer, de persoon die de verzekering met ons heeft gesloten.
Vervangingswaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige
zaak. Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt aangehouden de hoogste uitkomst van:
- de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor technische veroudering of
- de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor economische veroudering.
Daarbij rekening houdende met de staat van onderhoud van de zaak.
Verzekerde
- u;
- de inwonende echtgeno(o)t(e);
- de inwonende partner;
- de inwonende kinderen dus ook uw pleeg- en stiefkinderen;
- de inwonende (schoon)ouders;
voor zover zij eigenaar zijn van de verzekerde zaken.
Wij
SWA Assuradeuren Veenendaal B.V., de maatschappij waarmee u de verzekeringsovereenkomst heeft
gesloten.

Art. 2

Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig in de gehele wereld, tenzij uit het polisblad anders blijkt.

Art. 3

Wat is verzekerd
Wij verzekeren de zaken die op het polisblad genoemd zijn tegen materiële schade veroorzaakt door:
a. een plotselinge en onverwachte gebeurtenis;
b. diefstal, verlies of vermissing.

Art. 4

Extra vergoedingen
Boven het verzekerde bedrag zijn verzekerd:
a. de kosten van experts en van de deskundigen die zij raadplegen, voor zover deze kosten worden
gemaakt om de schade vast te stellen. De kosten van de contra-expert vergoeden wij niet als deze
zich niet heeft geconformeerd aan de 'Gedragscode Expertiseorganisaties';
b. de bereddingskosten;
c. de kosten van vervoer en opslag van de beschadigde zaken, tot maximaal € 500,- per gedekte
gebeurtenis.

Art. 5

Wat is niet verzekerd
Naast de uitsluitingen in deze bijzondere voorwaarden gelden onverkort de uitsluitingen van de algemene
voorwaarden.
Van deze verzekering is uitgesloten schade die is veroorzaakt:
1. door aardbeving en vulkanische uitbarsting. Als er schade ontstaat tijdens of na een aardbeving of
vulkanische uitbarsting, dan moet de verzekerde bewijzen dat de schade losstaat van die verschijnselen.
Met de woorden tijdens of na wordt hier bedoeld:
- ofwel tijdens de periode waarin;
- ofwel binnen vierentwintig uur nadat zich de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting
in of nabij de verzekerde zaken hebben geopenbaard;
2. door langzaam werkende invloeden, eigen gebrek of eigen bederf;
3. door vernieling of beschadiging in opdracht van een overheid;
4. door normaal gebruik, slijtage, restauratie, bewerking of reparatie, of door reiniging, behalve als het
gaat om het verwijderen van stof en vuil met een droge doek;
5. door gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan gedurende de tijd dat de verzekerde zaak in pand,
huur of bewaring is gegeven;
6. door schimmels, bacteriën, virussen, andere micro-organismen en ongedierte;
7. door onvoldoende zorg van verzekerde voor de verzekerde zaken. Daaronder valt onder andere diefstal
uit of vanaf voer- of vaartuigen, behalve wanneer verzekerde aannemelijk maakt dat hij niet in zorg
tekort is geschoten;
8. aan elektronische (muziek-)instrumenten en apparatuur, door overbelasting, te hoge spanning,
kortsluiting, zelfverhitting, stroom- of batterijlekken. Ook is van deze verzekering uitgesloten schade
die uitsluitend aan lampen of buizen is ontstaan;
Geen recht op schadevergoeding bestaat, behalve wanneer deze schade gelijktijdig met een gedekte
schade is ontstaan:
9. als de schade uitsluitend bestaat uit deuken, krassen en schrammen aan de verzekerde zaken, voor
zover de verzekerde zaak nog doelmatig functioneert;
10. voor schade uitsluitend aan balgen, trommelvellen, trommelstokken, haren, snaren en rieten van
muziekinstrumenten;
11. voor schade uitsluitend aan glas en/of veren van uurwerken.

Art. 6

Hoe wordt de omvang van de schade vastgesteld
Onder meer aan de hand van de gegevens en inlichtingen die de verzekerde verstrekt wordt de schade als
volgt vastgesteld:
1. bij onderling goedvinden op basis van een gespecificeerde rekening;
2. bij onderling goedvinden door één ter zake kundig expert;
3. als partijen dat wensen: door twee ter zake kundige experts, waarvan er één wordt aangewezen door de
verzekerde (contra-expert) en één door ons (eigen expert). De kosten van de contra-expert worden
vergoed tot maximaal de kosten van de eigen expert. In dit geval moeten de experts, voordat ze met
hun werkzaamheden beginnen, een derde expert benoemen. Als de eerste twee experts het niet eens
worden, stelt de derde expert de schade vast. Hij blijft daarbij binnen de grenzen van de beide eerdere
taxaties. Zijn vaststelling is bindend, zowel voor de verzekerde als voor ons. Alle experts hebben het
recht deskundigen te raadplegen. De deskundige van verzekerde accepteren wij uitsluitend als contraexpert indien deze zich heeft geconformeerd aan de ‘Gedragscode Expertiseorganisaties’.
Het taxatierapport van de expert(s) moet het volgende bevatten:
de waarde van het verzekerde onmiddellijk vóór de gebeurtenis waartegen de verzekering dekking
geeft;
de waarde van het verzekerde onmiddellijk na deze gebeurtenis;
het verschil tussen beide eerdergenoemde waarden.
De taxatie van de expert(s) geldt alleen als bewijs van de grootte van de schade.
Bij een verzekerde schade is de schadevergoeding gelijk aan het door de expert(s) vastgestelde bedrag aan
schade en kosten. Daarbij gelden wel de maxima die in deze bijzondere voorwaarden vermeld zijn. Als er
geen taxatieclausule op de polis is vermeld en het verzekerd bedrag is lager dan de waarde onmiddellijk voor
de gebeurtenis dan wordt de schade gedeeltelijk vergoed. De verhouding tussen de schade en de uitkering is

in dat geval dezelfde als de verhouding tussen het verzekerde bedrag en de berekende waarde. De
expertisekosten en bereddingskosten vergoeden wij volledig.
Art. 7

Regelingen en vergoedingen
1. Nieuwwaarde en vervangingswaarde
Wij verzekeren de verzekerde zaken op basis van de nieuwwaarde behalve als (in een clausule) op het
polisblad iets anders is bepaald. Als uit (een clausule op) het polisblad blijkt dat de verzekerde zaken
zijn gewaardeerd door één of meer deskundige(n) die door verzekerde en ons is/zijn benoemd, dan is
deze voortaxatie bindend, in overeenkomst met artikel 7:960 BW. Het taxatierapport maakt deel uit van
de verzekering. Het rapport is zes jaar geldig. Als na deze periode geen nieuw rapport is uitgebracht,
geldt de taxatie nog zes maanden. Daarna zijn deze zaken verzekerd op basis van de vervangingswaarde.
2. Herstelbare schade;
Als de schade herstelbaar is, vergoeden wij – tot maximaal het verzekerd bedrag van de beschadigde
zaak – de herstelkosten en eventueel de waardevermindering die door de gebeurtenis is ontstaan en die
niet door het herstel is opgeheven.
Als de schade herstelbaar is zonder dat er een taxatieclausule op het polisblad is vermeld, vergoeden wij
de herstelkosten tot maximaal de nieuwwaarde of de vervangingswaarde als de vervangingswaarde
onmiddellijk vóór de gebeurtenis minder dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt. Daarbij geldt als
maximum vergoeding het verzekerd bedrag van de beschadigde zaak.
3. Niet herstelbare schade;
a. Zonder voortaxatie
Wij vergoeden de nieuwwaarde op het moment van de gebeurtenis. Daarbij geldt als maximum
vergoeding het verzekerd bedrag van de beschadigde zaak, eventueel onder aftrek van de
restwaarde.
Als de vervangingswaarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis minder dan 40% van de nieuwwaarde
bedraagt, dan keren wij de vervangingswaarde uit, eventueel onder aftrek van de restwaarde.
b. Bij voortaxatie overeenkomstig artikel 7:960 BW, waarin de taxatie door deskundigen geregeld is,
geldt het bedrag van die taxatie als waarde vóór de gebeurtenis. Bij het vaststellen van de waarde
na de gebeurtenis wordt rekening gehouden met de voortaxatie.
4. Indien door een verzekerd evenement een deel verloren gaat van stellen of bij elkaar horende stukken,
verlenen wij, naar uw keuze, vergoeding:
- op basis van de aanname dat dit exemplaar afzonderlijk verzekerd was voor 70% van het bedrag van de
hele set, of
- op basis van totaal verlies van de hele set, na overdracht van het resterende exemplaar aan ons.
5. Wij hebben het recht om een schade in natura te vergoeden.
6. Bij vergoeding in natura of bij een uitkering overeenkomstig lid 3 van dit artikel moet de verzekerde –
als wij daarom vragen - eventuele restanten in eigendom aan ons overdragen.

Art. 8

Samenloop
Als schade, kosten of verliezen zijn gedekt op een andere verzekering zijn wij slechts verplicht tot
vergoeding voor zover bij de andere verzekering geen recht op vergoeding bestaat. Als in de voorwaarden
van die andere verzekering een soortgelijke bepaling voorkomt, of als de andere verzekeraar weigert de
schade binnen een redelijke termijn te vergoeden dan zullen wij de schade vergoeden, voor zover de schade
onder deze verzekering is gedekt.

Art. 9

Einde van de dekking
In de algemene voorwaarden staan bepalingen over het einde van de dekking. In aanvulling daarop eindigt de
dekking van deze verzekering ook:
1. zodra u of - als u komt te overlijden- uw erfgenamen geen belang meer hebben bij de verzekerde zaken
en er ook niet meer de feitelijke macht over hebben;
2. in geval van totaal verlies of tenietgaan van de verzekerde zaken.
U of uw erfgenamen zijn verplicht binnen acht dagen na iedere overgang van eigendom en
omstandigheid, die tot het einde van de dekking heeft geleid, ons daarvan op de hoogte te stellen.
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