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1 / Lijst met begrippen
1.1 / Brand
Een vuur dat buiten een haard brandt en zich op eigen kracht verspreidt. Belangrijk is dat er ook
vlammen uit komen. Wij beschouwen niet als brand:
ͭ zengen;
ͭ schroeien;
ͭ smelten door de hitte van of aanraking met een brandend, gloeiend of heet voorwerp;
ͭ verkolen;
ͭ broeien;
ͭ doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
ͭ oververhitten, doorbranden en doorbreken van ovens en ketels.
1.2 / (In-)braak
Onder inbraak verstaan wij het onrechtmatig met geweld binnendringen van de woning, berging,
kelderbox of bijgebouw door middel van braak.
Onder braak verstaan wij een zichtbare verbreking van bijvoorbeeld een deur, raam, slot of grendel
waardoor toegang tot de woning, een gebouw of een afgesloten ruimte wordt verschaft.
1.3 / Ontploffing
De Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland heeft de definitie van het begrip ontploffing op
5 april 1982 gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in Utrecht onder nummer
275/82. Het belangrijkste gedeelte uit de definitie is het volgende.
Onder schade door ontploffing verstaan wij een geheel of gedeeltelijke vernieling die direct is
veroorzaakt door een plotselinge en hevige uitbarsting van gassen of dampen. Hierbij geldt:
ͭ de wand van een vat moet door de druk van deze gassen of dampen plotseling geopend zijn;
ͭ de druk binnen en buiten het vat moet daardoor plotseling en eensklaps gelijk geworden zijn.
Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan? Dan moet de ontploffing een
rechtstreeks gevolg zijn van het ontwikkelen of uitzetten van gassen en dampen door een scheikundige
reactie.
1.4 / Overstroming
Een overstroming is het begeven (breken, doorzakken, barsten) of overlopen van een:
ͭ dijk;
ͭ kade;
ͭ sluis;
ͭ of andere waterkering.
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Met waterkeringen bedoelen wij objecten die bedoeld zijn om water tegen te houden. Hierbij maken
we onderscheid tussen primaire en niet-primaire waterkeringen. Primaire waterkeringen bieden
bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee,
het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren zoals de Rijn, de Maas en de IJssel. De primaire
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waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet (zie: wetten.overheid.nl ). Of bekijk het Nationaal
Basisbestand Primaire Waterkeringen op waterveiligheidsportaal.nl voor een duidelijk overzicht van
alle primaire waterkeringen. Niet-primaire waterkeringen zijn alle waterkeringen die niet als primair
zijn opgenomen in de Waterwet.
1.5 / Schade
Beschadiging, vernietiging of verlies van verzekerde materiële zaken.

2 / Wie en wat is verzekerd
2.1 / Wie is verzekerd?
Deze verzekering geldt voor de volgende personen, als zij financieel belang hebben bij de verzekerde
zaken en/of als ze op het polisblad vermeld zijn:
ͭ u;
ͭ gezinsleden die bij u inwonen;
ͭ personen die met u samenwonen in gezinsverband (bijvoorbeeld een ouder, broer of zus);
ͭ personeelsleden die bij u inwonen.
2.2 / Wat is verzekerd?
Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel. Schade aan glas is meeverzekerd als dat op de polis
staat vermeld.
2.2.1 / Welke zaken vallen onder de inboedel?
Onder inboedel verstaan wij:
ͭ alle roerende zaken die bij uw huishouding horen;
ͭ huisdieren, waaronder honden, katten, hamsters, cavia’s en dergelijke;
ͭ schotelantennes;
ͭ tapijt of vinyl;
ͭ op afstand bestuurbare modelboten, vliegtuigen of drones;
ͭ fietsen en e-bikes waar geen verplichte verzekering voor gesloten hoeft te worden in het kader van
de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM).
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2.2.2 / Welke zaken vallen niet onder de inboedel?
Geen inboedel is:
ͭ geld en waardepapieren (zoals kadobonnen of vouchers);
ͭ onbewerkte edele metalen;
ͭ ongezette edelgesteenten;
ͭ een bromfiets, snorfiets of speed-pedelec;
ͭ een motorrijtuig;
ͭ een aanhangwagen;
ͭ een caravan;
ͭ een vaartuig (anders dan een modelboot);
ͭ een luchtvaartuig (anders dan een modelvliegtuig) of een drone die zwaarder is dan 250 gram;
ͭ vee en kleinvee, zoals schapen, geiten, varkens, koeien, paarden, postduiven en pluimvee
waaronder kippen;
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ͭ
ͭ
ͭ
ͭ
ͭ
ͭ

markiezen/zonweringen;
zonnepanelen;
antennes en aansluitingen van antennes;
vloerafwerking anders dan tapijt of vinyl;
software, computerbestanden en (versleutelde) codes (bijvoorbeeld bitcoins);
zaken bestemd voor de uitoefening van werk of eigen bedrijf.

Ook losse onderdelen en accessoires die bij deze zaken horen, beschouwen wij niet als inboedel.
2.2.3 / Glas
U heeft dekking voor glasschade als dit op uw polis vermeld staat. Wij vergoeden de schade wanneer
glas breekt van:
ͭ ramen;
ͭ lichtkoepels;
ͭ glas in deuren of glazen deuren;
ͭ glas in douchecabines.
Wij vergoeden geen (glas-)schade:
ͭ veroorzaakt door het verplaatsen, veranderen, bewerken, beschilderen, kunstmatig ontdooien of
versieren van glas of sponningen;
ͭ aan een kas, broeibak of iets vergelijkbaars:
ͭ aan een serre die niet vastzit aan de woning;
ͭ veroorzaakt terwijl de woning is gekraakt;
ͭ veroorzaakt terwijl de woning onbewoond is;
ͭ aan glas dat is beschadigd tijdens en door een verbouwing;
ͭ door een eigen gebrek bij glas-in-lood, draadglas of kunststof.
Voor de glasdekking geldt geen eigen risico.
2.3 / Waar is de inboedel verzekerd?
De inboedel is verzekerd in:
ͭ de woning op het adres dat in de polis staat;
ͭ een bijgebouw, een kelderbox of berging op het verzekerde adres.
2.4 / Welke risico’s zijn verzekerd?
Wij vergoeden schade door één van de hierna genoemde risico’s, maar alleen als de gebeurtenis
plaatsvond tijdens de looptijd van de verzekering:
2.4.1 / Brand
Wij vergoeden schade door brand en het blussen daarvan. Brand zoals omschreven in paragraaf 1.1.
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2.4.2 / Blikseminslag
Wij vergoeden schade door directe blikseminslag ook als er geen sprake van brand was.
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2.4.3 / Inductie door naburige blikseminslag
Inductie is verhoogde netspanning in elektriciteitsleidingen en bekabeling door naburige blikseminslag.
Bij het optreden van inductie door bliksem hoeft geen brand te zijn ontstaan.
Wij vergoeden schade aan elektrische en elektronische apparaten/installaties.
2.4.4 / Ontploffing
Wij vergoeden schade door ontploffing. Zoals omschreven in paragraaf 1.3.
2.4.5 / Luchtvaartuig
Wij vergoeden de schade wanneer uw inboedel wordt getroffen door een vallend lucht- of
ruimtevaartuig of een voorwerp dat van een lucht- of ruimtevaartuig:
ͭ losraakt;
ͭ valt;
ͭ wordt geworpen.
Ook wanneer zo’n voorwerp een ander voorwerp raakt en dit laatste voorwerp schade aan uw
inboedel veroorzaakt.
2.4.6 / Storm
Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7 op
de schaal van Beaufort).
Wij vergoeden zowel schade door storm als schade door een voorwerp dat door de storm uw inboedel
raakt en beschadigt.
2.4.7 / Diefstal of een poging tot diefstal
Wij vergoeden zowel schade door diefstal als schade door een poging tot diefstal. De dief moet zonder
uw toestemming zijn binnengedrongen in uw woning of de bij u in gebruik zijnde ruimte. Er geldt een
eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Wordt er inboedel uit een bijgebouw, kelderbox of schuur
gestolen? Dan vergoeden wij maximaal € 500,-. Er moeten dan wel sporen van (in-)braak zijn, zoals
beschreven in paragraaf 1.2.
2.4.8 / Vandalisme bij een inbraak
Wij vergoeden de schade door vandalisme bij een inbraak. Er moeten wel sporen van braak zijn zoals
omschreven in paragraaf 1.2.
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2.4.9 / Neerslag
Wij vergoeden de schade van neerslag die direct vanaf de straat of de tuin de woning binnendringt.
Het gaat om:
ͭ regen;
ͭ sneeuw;
ͭ hagel;
ͭ smeltwater.
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Wij vergoeden ook de schade die ontstaat doordat neerslag onverwacht de woning binnendringt via
een dak, balkon of venster door overlopen of lekkage van een:
ͭ een dak;
ͭ een dakgoot;
ͭ of een afvoerpijp die daarbij hoort.
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door:
ͭ neerslag die naar binnen komt via openstaande ramen, deuren, luchtroosters, luiken of vensters;
ͭ vocht doorlaten van muren. Vocht wordt doorgelaten vanwege slecht onderhoud van het
woonhuis;
ͭ grondwater dat binnenkomt, behalve als het grondwater binnendringt via een afvoerleiding of een
daarop aangesloten installatie of toestel;
ͭ neerslag die binnendringt vanwege constructiefouten van het woonhuis
2.4.10 / Onverwacht uitstromen van water of stoom
Wij vergoeden de schade wanneer door een plotseling defect of onverwacht overlopen er water of
stoom komt uit een:
ͭ installatie van een waterleiding;
ͭ centrale verwarming;
ͭ airconditioning;
ͭ een leiding die op het toestel of de installatie is aangesloten;
ͭ een sanitair toestel;
ͭ een ander toestel.
Ook verzekerd is het breek- en herstelwerk bij waterschade. Hiermee bedoelen wij de kosten van:
ͭ het opsporen van de oorzaak van de breuk of het defect aan een waterleiding in de woning;
ͭ en het breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van de woning die
hiermee gepaard gaan.
Wij vergoeden deze kosten uitsluitend wanneer u de huurder bent en deze kosten voor uw rekening
komen, en deze kosten niet zijn verzekerd op een andere verzekering. Wij vergoeden niet de kosten
voor het herstel van de installaties en toestellen zelf.
Wij vergoeden geen schade door uitstromen van water of stoom wanneer:
ͭ tegelwerk of een andere afwerking van de vloer of de wand water doorlaat, terwijl deze waterdicht
hoort te zijn. Dit geldt ook voor het water doorlaten van voegen en kitnaden.
ͭ het uitstromen van water of stoom is veroorzaakt door constructiefouten.
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2.4.11 / Binnendringen van water
Wij vergoeden de schade door water dat onverwacht binnendringt door overstroming die het gevolg is
van het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering, zoals beschreven in paragraaf
1.4. Is er tegelijkertijd sprake van het bezwijken, overlopen of falen van niet-primaire waterkering(en)
én van primaire waterkering(en) of door water afkomstig van de zee? En heeft het water van deze
overstromingen zich vermengd? Dan geldt deze dekking niet.
Wij vergoeden tevens de schade door water dat onverwacht binnendringt als gevolg van een
verstopping of een ander plotseling defect van een rioolput of rioolbuis.
In Hoofdstuk 3 vindt u een aantal situaties waarbij deze dekking niet geldt.
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2.4.12 / Waterbed
Wij vergoeden de schade door water dat onverwacht uit een waterbed stroomt.
2.4.13 / Aquarium
Wij vergoeden de schade door water dat onverwacht uit een aquarium stroomt.
2.4.14 / Olie
Wij vergoeden de schade door olie die onverwacht stroomt uit een verwarmingsinstallatie die is
aangesloten op een rookkanaal.
2.4.15 / Rook of roet
Wij vergoeden de schade door rook of roet die onverwacht en plotseling komt uit een
verwarmingsinstallatie die is aangesloten op een schoorsteen.
2.4.16 / Vallend glas
Wij vergoeden schade aan de inboedel door vallend glas door het breken van:
ͭ ruiten;
ͭ lichtkoepels;
ͭ glas in deuren of glazen deuren;
ͭ glas in douchecabines;
ͭ spiegels;
ͭ glas in wandversieringen.
Of de schade aan het glas zelf verzekerd is, kunt u lezen in paragraaf 2.2.3
2.4.17 / Aanrijding of aanvaring
Wij vergoeden schade door aanrijding of aanvaring door een voer- of vaartuig tegen uw woning als
hierbij behalve schade aan de woning tevens schade aan de inboedel is ontstaan.
2.4.18 / Omvallen van een kraan, heistelling of boom
Wij vergoeden de schade die ontstaat aan uw inboedel door het omvallen van een kraan, heistelling, of
boom. Wij vergoeden niet de schade aan de kraan, heistelling of boom.
2.4.19 / Relletjes
Wij vergoeden de schade bij:
ͭ relletjes;
ͭ ongeregeldheden tijdens een werkstaking;
ͭ en plunderingen bij een dergelijke gebeurtenis.
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2.5 / Welke extra kosten vergoeden wij?
Wij vergoeden extra kosten die te maken hebben met de hiervoor genoemde risico’s. U ontvangt een
vergoeding voor de volgende kosten als u die heeft gemaakt:
2.5.1. / Officiële voorschriften
Kosten van maatregelen die u volgens officiële voorschriften moet nemen na een verzekerde
gebeurtenis.
Deze voorschriften moeten zijn bedoeld om direct gevaar voor de openbare veiligheid te voorkomen.
Wij vergoeden de kosten van deze maatregelen bovenop het schadebedrag, als deze daarin nog niet
waren opgenomen. De maximum vergoeding is gelijk aan de totale waarde van de inboedel.
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2.5.2 / Salvagekosten
Bij een brand of andere verzekerde calamiteit kan de brandweer besluiten om Stichting Salvage in te
schakelen. Stichting Salvage kan kosten maken voor:
ͭ hulpverlening;
ͭ de eerste en meest noodzakelijke maatregelen om de schade te beperken.
Voor deze gemaakte kosten geldt geen maximum.
2.5.3 / Opruimingskosten
Wij bedoelen hiermee de werkelijke kosten van het wegruimen en/of afbreken van de beschadigde
inboedel. Dit moet een noodzakelijk gevolg zijn van een gebeurtenis waarvoor u verzekerd bent. De
dekking voor de gemaakte kosten komt bovenop het schadebedrag, als deze daarin nog niet waren
opgenomen. Het maximum van deze vergoeding is 10% van de waarde van de inboedel.
2.5.4 / Kosten verblijf elders.
Kosten voor verblijf elders worden vergoed als deze kosten moeten worden gemaakt omdat de
woning niet meer bewoonbaar is door een gebeurtenis waarvoor deze verzekering dekking biedt. Wij
vergoeden de kosten van een hotel, pension of andere accommodatie boven het normale bedrag voor
uw huisvesting. Dus als u huurder bent en u hoeft geen huur te betalen zolang u elders verblijft, dan
halen we de huurkosten die u normaal had betaald van de vergoeding af.
We vergoeden deze kosten bovenop het schadebedrag. Het maximum van deze vergoeding is 10%
van de waarde van de inboedel. Bent u eigenaar van het woonhuis en kunt u op basis van een andere
verzekering een vergoeding voor huisvesting claimen? Dan verlagen wij onze vergoeding met dat
bedrag.
2.5.5 / Kosten van transport en opslag na schade
Wij vergoeden de kosten van het:
ͭ vervoer van inboedel naar en van een opslagplaats;
ͭ bewaren van inboedel in een opslagplaats.
Deze opslag is nodig omdat de woning die in de polis is genoemd, onbewoonbaar is door een
verzekerde gebeurtenis. Wij vergoeden de transport- en opslagkosten bovenop het schadebedrag,
als deze daarin nog niet waren opgenomen. Het maximum van deze extra vergoeding is 10% van de
waarde van de inboedel.
2.6 / Huurdersbelang of eigenarenbelang
Heeft u als huurder voor eigen rekening verbeteringen aan de woning aangebracht? De waarde
van deze verbeteringen noemen we ‘huurdersbelang’. Of heeft u een koopappartement en heeft u
verbeteringen aan uw appartement aangebracht? Dan noemen we dit ‘eigenarenbelang’.
U heeft bijvoorbeeld zelf een nieuwe keuken of badkamer geplaatst. Ook zaken als behang en
vloerafwerking anders dan tapijt of vinyl vallen hieronder. De kosten van deze verbeteringen zijn tot
maximaal € 2.500,- meeverzekerd. Heeft u voor een hoger bedrag verbeteringen aangebracht? Dan
moet u ons opgeven welke verbeteringen dit zijn en wat deze kosten. Wij nemen dit dan op op uw
polis.
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Wij vergoeden de schade aan de aangebrachte verbeteringen uitsluitend als u deze zelf moet betalen
en de kosten niet door een andere verzekering worden gedekt.
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3 / Uitsluitingen
3.1 / Welke risico’s zijn niet verzekerd?
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door de volgende risico’s:
3.1.1 / Aardbeving of vulkanische uitbarsting;
Wij vergoeden geen schade door een aardbeving of een vulkanische uitbarsting. Is de schade ontstaan
tijdens een aardbeving of een vulkanische uitbarsting? Of binnen 24 uur daarna? En kunt u bewijzen
dat de schade een andere oorzaak heeft? Dan vergoeden wij de schade wel.
3.1.2 / Overstroming
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door overstroming die het gevolg is van het bezwijken,
overlopen of falen van een primaire waterkering, zoals beschreven in paragraaf 1.4.
Wij vergoeden evenmin schade door water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden.
Bijvoorbeeld buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen
voor waterberging;
Het maakt hierbij niet uit of de overstroming:
ͭ een gebeurtenis heeft veroorzaakt die verzekerd is;
ͭ het gevolg is van een gebeurtenis die verzekerd is.
In beide gevallen vergoeden wij geen schade. Er is een uitzondering: wij vergoeden wel de schade door
een brand of ontploffing als die veroorzaakt is door een overstroming.

4 / Afhandeling van schade
4.1 / Hoe stellen wij na schade de waarde van uw beschadigde inboedel vast?
Wij gaan bij het vergoeden van de schade aan de inboedel uit van de nieuwwaarde. De nieuwwaarde
is het bedrag voor nieuwe inboedel van dezelfde soort en kwaliteit. Hierbij kijken we naar de
nieuwwaarde op het moment van de gebeurtenis.
In de volgende gevallen zal de schadevergoeding niet worden gebaseerd op de nieuwwaarde, maar op
de vervangingswaarde:
ͭ als de vervangingswaarde van de beschadigde inboedel minder dan 40% van de nieuwwaarde
bedraagt. Bijvoorbeeld een televisie van 10 jaar oud;
ͭ of als u de inboedel niet gebruikte waarvoor die eigenlijk bestemd was. Bijvoorbeeld een
kledingkast die in de schuur staat om tuingereedschap in op te bergen.
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De vervangingswaarde is het bedrag voor inboedel van dezelfde:
ͭ soort;
ͭ kwaliteit;
ͭ toestand;
ͭ ouderdom.
We kijken naar de vervangingswaarde op het moment van de gebeurtenis.
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Heeft de beschadigde inboedel een antiquarische waarde? Of een zeldzaamheidswaarde? Dan gaan we
van die waarde uit. Er gelden wel maximeringen van de mogelijke vergoeding. Deze kunt u terugvinden
in paragraaf 4.3.
4.2 / Hoe hoog is de schadevergoeding?
Wij bepalen samen met u het schadebedrag of wij vragen een deskundige om het schadebedrag te
bepalen. Bent u het oneens met de schadevaststelling door de deskundige? Dan kunt u een eigen
deskundige inschakelen. Lukt het de deskundigen niet om er samen uit te komen, dan benoemen zij
een derde deskundige. Deze deskundige neemt een bindende beslissing.
Deze derde deskundige zal daarbij binnen de grenzen van de schadevaststelling blijven die de andere
twee deskundigen hebben gedaan. Deze deskundigen moeten zich houden aan de Gedragscode
Expertiseorganisaties.
Wij vergoeden de kosten van alle deskundigen. Als het nodig is, vergoeden wij deze kosten ook boven
het verzekerde bedrag van de verzekering, als er een verzekerd bedrag op de polis staat.
Als u zelf een deskundige heeft ingeschakeld, dan vergoeden wij ook deze kosten. Maar alleen
wanneer het om redelijke kosten gaat.
Wij baseren het schadebedrag op:
ͭ de waardevermindering door de schade: dat is het verschil tussen de waarde van de zaak
onmiddellijk vóór en na de schadegebeurtenis, of;
ͭ de herstelkosten: dat zijn de kosten van het herstellen van zaken onmiddellijk na de
schadegebeurtenis. Een expert (of meerdere experts) stelt (stellen) vast welke zaken kunnen
worden hersteld.
Wij kiezen zelf uit deze twee mogelijkheden voor de laagste waarde.
Baseren wij het schadebedrag op de herstelkosten? Dan verhogen wij het schadebedrag
eventueel met het bedrag van de waardevermindering van zaken door de schade. We stellen deze
waardevermindering vast nadat de zaken zijn gerepareerd.
Bij het berekenen van de uiteindelijke schadevergoeding houden wij rekening met:
ͭ het berekende schadebedrag;
ͭ het eigen risico;
ͭ onderverzekering zoals beschreven in paragraaf 4.4 als er een verzekerd bedrag op de polis wordt
vermeld.
Hebben wij de nieuwwaarde van uw beschadigde inboedel vergoed? Dan kunnen wij die beschadigde
inboedel opvragen.
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4.3 / Voor welke zaken is er een maximum vergoeding?
Wij vergoeden maximaal € 1.500,- per gebeurtenis voor schade aan:
ͭ lijfsieraden;
ͭ horloges;
ͭ wearables zoals smartwatches en smartglasses;
ͭ edelstenen;
ͭ munten;
ͭ edelmetaal en/of
ͭ overige kostbaarheden.
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Is er schade aan audioapparatuur, audiovisuele apparatuur of computerapparatuur? Of aan:
ͭ smartphones;
ͭ tablets;
ͭ optische instrumenten en/of
ͭ foto- en filmapparatuur?
Dan is onze vergoeding maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.
Is er schade aan:
ͭ kunst;
ͭ schilderijen;
ͭ antiek;
ͭ verzamelingen en/of
ͭ muziekinstrumenten?
Dan is onze vergoeding maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.
4.4 / Wat gebeurt er bij onderverzekering?
Er is sprake van onderverzekering wanneer er een verzekerd bedrag op de polis vermeld staat en het
verzekerd bedrag lager is dan de waarde van de inboedel op het moment dat de schade optrad. Bij
onderverzekering vergoeden wij naar evenredigheid:
ͭ uw schade;
ͭ uw extra kosten;
ͭ de vergoeding en kosten van de deskundige die u hebt ingeschakeld;
ͭ de vergoeding en kosten van de derde deskundige.
Met vergoeden naar evenredigheid bedoelen we de verhouding tussen het verzekerde bedrag en de
eigenlijke waarde van de inboedel. Hieronder een rekenvoorbeeld ter verduidelijking.

Rekenvoorbeeld onderverzekering
Bij onderverzekering is de waarde van de inboedel hoger dan de verzekerde waarde. Dit heeft invloed
op de schade-uitkering. Bijvoorbeeld: De waarde van de inboedel is € 40.000,-, maar de verzekerde
waarde is € 30.000,-. Er is dan sprake van onderverzekering.
Bij schade zal er naar evenredigheid worden vergoed.
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Stel er is een schade van € 4.000,-. Omdat er sprake is van onderverzekering zal de vergoeding naar
evenredigheid worden berekend. Het gecorrigeerde schadebedrag bedraagt dan (30.000/40.000) x
4000 = € 3.000,-. Bij dit voorbeeld is geen rekening gehouden met een eventueel eigen risico.
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5 / Andere onderwerpen
5.1 / Welke wijzigingen geeft u door?
De verzekering van uw inboedel is gebaseerd op de gegevens van uw woning, zoals in de polis is
beschreven. Als deze gegevens wijzigen dan moet u dat aan ons doorgeven. De wijzigingen kunnen
invloed hebben op de verzekering.
Wijzigingen die invloed kunnen hebben op uw verzekering en die u dus altijd moet doorgeven, zijn:
ͭ een verhuizing waardoor uw woonadres wijzigt;
ͭ de inboedel wordt opgeslagen op een ander adres dan het adres dat op de polis staat;
ͭ u gebruikt het gebouw niet meer als woonhuis;
ͭ het gebouw of een zelfstandig deel daarvan staat leeg;
ͭ het gebouw of een zelfstandig deel daarvan is langer dan twee maanden aaneen niet in gebruik;
ͭ de bouwaard is gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer een pannendak is vervangen voor een rieten dak;
ͭ een andere ingrijpende verbouwing;
ͭ een of meerdere kamers in het woonhuis worden permanent of tijdelijk verhuurd, bijvoorbeeld
aan studenten, seizoenarbeiders of toeristen.
Geeft u deze wijzigingen niet aan ons door? Dan komt de dekking te vervallen. Behalve als de wijziging
geen invloed heeft op de risico’s waarvoor u bent verzekerd. Dan blijft de verzekering gelden.
5.2 / Hoe geeft u een wijziging door?
Een wijziging geeft u bij voorkeur schriftelijk door aan uw assurantieadviseur. Doe dit uiterlijk binnen
14 dagen na de wijziging. Deze termijn geldt niet als u niet op de hoogte was van de wijziging en dit
ook niet kon weten.
Wij kunnen, op basis van de wijziging die u doorgeeft, besluiten om:
ͭ de premie en/of voorwaarden te wijzigen;
ͭ de dekking te beperken;
ͭ de verzekering te beëindigen. Dan zeggen wij de verzekering op. Hiervoor geldt een opzegtermijn
van twee maanden.
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Als wij na beoordeling van de wijziging besluiten om de verzekering te beëindigen of om de dekking te
beperken dan laten we u dit uiterlijk binnen één maand weten nadat wij de wijziging van u ontvangen
hebben.
5.3 / Wat gebeurt er als u een wijziging niet op tijd doorgeeft?
Geeft u een wijziging niet binnen 14 dagen door? En zouden wij de verzekering hebben aangepast als
wij wel op de hoogte van de wijziging waren geweest? Dan heeft dat verschillende gevolgen. Het hangt
af van de aard van de wijziging. Dit zijn de mogelijke gevolgen:
ͭ als wij de verzekering niet zouden hebben voortgezet heeft u geen recht meer op
schadevergoeding;
ͭ als wij de verzekering alleen met een gewijzigde premie zouden hebben voortgezet, verlagen wij
de schadevergoeding. We vergoeden de schade in dezelfde verhouding als de oude premie ten
opzichte van de nieuwe premie. Bijvoorbeeld als de oude premie 10% lager is dan de nieuwe
premie zou zijn, dan verlagen wij de schadevergoeding met 10%;
ͭ als wij de verzekering alleen hadden voortgezet met gewijzigde voorwaarden, dan kijken wij op
basis van deze gewijzigde voorwaarden of we schade vergoeden.
13

5.4 / Wat gebeurt er als u geen belang meer heeft bij de inboedel?
Deze voorwaarde is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden over het beëindigen van de
verzekering.
Heeft u geen belang meer bij de verzekerde zaken en bezit u deze ook niet meer? Dan is de verzekering
automatisch beëindigd. Laat ons zo snel mogelijk weten dat u geen belang meer bij de inboedel heeft.
Doe dit uiterlijk binnen 14 dagen na de wijziging.
Overlijden
Wanneer u bent overleden dan moeten uw erfgenamen ons dit zo snel mogelijk laten weten. Doen zij
dit niet, dan is deze verzekering vier maanden na uw overlijden niet meer geldig.
Nadat de erfgenamen hebben doorgegeven dat u overleden bent, kan het volgende gebeuren:
ͭ hebben de erfgenamen geen belang bij de inboedel en bezitten zij deze ook niet? Dan is de
verzekering automatisch beëindigd. De erfgenamen moeten zo snel mogelijk aan ons doorgeven
dat zij geen belang hebben bij de zaken;
ͭ hebben de erfgenamen wel belang bij de inboedel? Dan kunnen wij deze verzekering nog drie
maanden voortzetten. De erfgenamen kunnen dan een eigen verzekering voor de inboedel
aanvragen. Wij zullen deze verzekering beëindigen in overleg met de erfgenamen, maar uiterlijk
drie maanden nadat zij uw overlijden hebben gemeld.
5.5 / Heeft u recht op no-claimkorting?
Na een schadevrij verzekeringsjaar heeft u recht op no-claimkorting. De no-claimkorting bedraagt na:
ͭ 1 schadevrij jaar 10% korting op de premie;
ͭ 2 opeenvolgende schadevrije jaren 20% korting op de premie;
ͭ 3 of meer opeenvolgende schadevrije jaren 30% korting op de premie.
Een schadevrij verzekeringsjaar is een jaar waarin geen schade is gemeld.
Is er wel een schade gemeld, maar:
ͭ het staat vast dat wij geen vergoeding hoeven te betalen;
ͭ een betaalde schade (met de betaalde kosten) hebben wij helemaal kunnen verhalen;
ͭ u heeft de betaalde schade (met de betaalde kosten) terugbetaald binnen 1 jaar nadat wij aan u dit
totale bedrag hebben meegedeeld;
ͭ wij hebben uitsluitend salvagekosten, bereddingskosten en/of vergoeding en kosten van
deskundigen betaald.
dan heeft u toch recht op no-claimkorting.
In alle andere gevallen heeft u na het melden van schade geen recht op no-claimkorting met ingang
van het nieuwe verzekeringsjaar.
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5.6 / Premie aanpassing
Wij kunnen de premie aanpassen per hoofdpremievervaldatum. De premie kan bijvoorbeeld wijzigen
door veranderde premiefactoren en/of door indexering. Als de premie wijzigt dan stellen wij u daarvan
op de hoogte. Bent u het niet eens met een premie aanpassing? Dan kunt u de verzekering opzeggen.
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