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Bijzondere Voorwaarden Inboedel-Uniek verzekering 
 
Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dak-
pakket zijn voor de Inboedel-Uniekverzekering tevens onderstaande 
bijzondere voorwaarden Inboedel-Uniekverzekering van kracht. 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 
1.1 Verzekeringnemer 
de pakkethouder of een ander dan de pakkethouder indien dit 
uitdrukkelijk op het polisblad van de betreffende verzekering is vermeld. 
 
1.2 Verzekerde 
Als verzekerde worden beschouwd: 
• verzekeringnemer; 
• elke persoon met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband 

samenwoont; 
• elke andere persoon, voor zover dit uit het polisblad blijkt. 
 
1.3 Inboedel 
Alle tot een particuliere huishouding behorende roerende zaken met 
inbegrip van bromfietsen, antennes, zonweringen en huisdieren, alsmede 
gereedschappen voor de uitoefening van een beroep in loondienst, maar 
met uitzondering van: 
• geld en geldswaardig papier; 
• andere motorrijtuigen dan bromfietsen, alsmede caravans, 

aanhangwagens en vaartuigen, alles met inbegrip van losse 
onderdelen en accessoires. 

 
1.4 Audiovisuele en computerapparatuur 
Onder genoemde apparatuur respectievelijk te verstaan: 
• alle beeld-, geluid-, ontvang- en zendapparatuur (muziekinstrumenten, 

alsmede foto- en filmapparatuur zijn hieronder niet begrepen); 
• alle soorten computerapparatuur; alles met inbegrip van de daarbij 

gebruikelijke randapparatuur en overige materiële hulpmiddelen. 
 
1.5 Lijfsieraden 
Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam 
gedragen te worden en die geheel of ten dele bestaan uit edel- of ander 
metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke 
stoffen, alsmede parels. 
 
1.6 Geld en geldswaardig papier 
Onder geld wordt verstaan gemunt geld en bankbiljetten, zowel in 
Nederlandse als buitenlandse valuta, dienende tot wettig betaalmiddel. 
Onder geldswaardig papier te verstaan alle papier waaraan in het 
maatschappelijk verkeer een zekere geldswaarde wordt toegekend, met 
inbegrip van (kas)cheques, betaalkaarten en creditcards. 
 
1.7 Huurdersbelang 
Het belang van verzekerde als huurder bij de woning waarin de inboedel 
zich bevindt, ter zake van de voor zijn rekening aangebrachte 
veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen, zoals centrale verwarming-, 
keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parketvloeren, schuurtjes 
en schuttingen. 
 
1.8 Bereddingskosten 
Kosten door verzekerde bij of na een gedekte gebeurtenis gemaakt in 
verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade door 
die gebeurtenis aan de verzekerde zaken. 
 
1.9 Opruimingskosten 
Uitsluitend de niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van 
wegruimen en/of afbraak van verzekerde zaken voor zover deze 
wegruiming en/of afbraak het noodzakelijke gevolg is van een door de polis 
gedekte schade. 
 
1.10 Noodvoorziening 
De redelijkerwijs noodzakelijke voorlopige voorziening bij of na een gedekte 
gebeurtenis aangebracht ten behoeve van de verzekerde zaken in 
afwachting van definitief herstel van de door die gebeurtenis ontstane 
schade aan de verzekerde zaken. 
 
1.11 Nieuwwaarde 
Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde 
soort en kwaliteit. 
 
1.12 Dagwaarde 

De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering 
door veroudering of slijtage. 
 
 
1.13 Braak 
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking, met 
zichtbare beschadiging van afsluitingen. 
  
1.14 Bijzondere bezittingen 
Met betrekking tot de “dekking buiten het woonhuis voor bijzondere 
bezittingen” zoals vermeld onder artikel 2.3.2.g, gelden als bijzondere 
bezittingen: 
- antiek 
- kunst 
- verzamelingen 
- juwelen 
- sieraden 
- sportuitrusting ( m.u.v. paardensport) 
- foto-, film-,audio- en videoapparatuur 
- muziekinstrumenten 
- computerapparatuur 
- (zonnen)brillen 
- mobiele telefoons 
 
Artikel 2 Omschrijving van de dekking 
 
2.1 Verzekerd belang 
Verzekerd is het belang (bij de in de polis omschreven zaken en kosten) 
van de onder 1.2 genoemde verzekerden. Het huurdersbelang wordt voor 
een bedrag van € 4.540 geacht tevens onder deze verzekering en de 
verzekerde som voor de inboedel te zijn begrepen. 
 
2.2 Omvang van de dekking 
Deze verzekering dekt materiële schade aan de in de polis omschreven 
zaken: 
a. in de woning door een onder 2.3.1 vermelde gedekte gebeurtenis; 
b. op andere plaatsen zoals vermeld onder 2.3.2. 
 
2.3 Gedekte gebeurtenissen 
 
2.3.1 In de woning 
a. Brand. 

Hieronder te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met 
vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich 
uit eigen kracht voort te planten. Zo is onder andere geen brand: 
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

b. Brandblussing. 
c. Schroeien, zengen, verkolen, broeien en smelten als gevolg van hitte-

uitstraling van een ander brandend, gloeiend of heet voorwerp of de 
aanraking daarmee. 

d. Blikseminslag. 
e. Overspanning of inductie, beide als gevolg van bliksem. 
f. Ontploffing. 

Onder schade door ontploffing te verstaan gehele of gedeeltelijke 
vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende, 
hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met 
inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan 
binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van 
een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand 
van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of 
dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en 
onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren dan 
wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding 
heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof 
uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en 
buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet 
het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de 
eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting de onmiddellijke 
werking zijn geweest van gassen of dampen die door een 
scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige 
stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting 
gebracht. 
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde 
zaken door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde 
zaken welke als een gevolg van die vernieling moet worden 
aangemerkt. 
In geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken door 
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ontploffing is mede gedekt de schade aan de verzekerde zaken welke 
als gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden 
aangemerkt. 
Noot: De tekst van deze clausule en van de daarbij behorende 
toelichting is door de Vereniging van Brandassuradeuren in 
Nederland op 5 april l982 onder nummer 275/82 ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd. 

 
 
g. Luchtverkeer. 

Onder schade door luchtverkeer te verstaan schade door  het 
getroffen worden door of het ontploffen van: 
1. hetzij een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of 
ruimtevaartuig; 
2. hetzij een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit geworpen 
of hieruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp; 
3. hetzij enig ander voorwerp dat getroffen is door enig voorwerp als 
onder 1. en 2. genoemd. 

h. Storm. 
Hieronder te verstaan de windkracht bij een windsnelheid van ten 
minste veertien meter per seconde.(windkracht 7) 

i. Neerslag. 
Directe neerslag (waaronder te verstaan regen, sneeuw, hagel of 
smeltwater) en/of rioolwater 
- onvoorzien het gebouw binnengedrongen en/of 
- onvoorzien gestroomd uit binnenshuis aanwezige afvoerpijpen. 
Indirecte neerslag 
Schade als gevolg van water, onvoorzien het woonhuis 
binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige 
plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder 
hevige plaatselijke regenval wordt verstaan neerslag van tenminste 40 
mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de 
locatie waar de schade is ontstaan. 
Onder deze dekking vallen niet: 
- schade door neerslag binnengedrongen via openstaande ramen; 
- schade door grondwater; tenzij binnengedrongen via afvoerleidingen 
of daarop aangesloten sanitair, toestellen installaties; 
- schade door vocht- en waterdoorlating van muren (doorslaan), 
vloeren of in kelders; 
- schade als gevolg van slijtage, slecht onderhoud van het gebouw of 
een constructiefout. 

j. Water of stoom, onvoorzien gestroomd uit een waterleiding-, centrale 
verwarming-, airconditioning- of sprinklerinstallatie of uit op deze 
installaties aangesloten leidingen en/of toestellen, alsmede water 
overgelopen uit genoemde installaties en/of toestellen. 
Onder deze dekking vallen niet: 
- schade door grondwater; tenzij binnengedrongen via afvoerleidingen 
of daarop aangesloten sanitair, toestellen en installaties; 
- schade door vocht- en waterdoorlating van muren (doorslaan), 
vloeren of in kelders; 
- schade als gevolg van slijtage, slecht onderhoud van het gebouw of 
een constructiefout. 

k. Water, onvoorzien gestroomd uit een aquarium. 
Onder deze dekking valt ook schade aan de inhoud van het aquarium, 
alsmede schade aan het aquarium zelf door breuk. 

l. Water, onvoorzien gestroomd uit een waterbed. 
m. Olie, onvoorzien gestroomd uit een op een schoorsteen aangesloten 

verwarminginstallatie met bijbehorende leidingen en tanks. 
n. Rook of roet, plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen van 

de woning aangesloten verwarminginstallatie. 
o. Diefstal of poging daartoe. 
p. Vandalisme, gepleegd door iemand die wederrechtelijk de woning is 

binnengedrongen. 
q. Beroving of afpersing. Uitgesloten is zakkenrollerij. In geval van 

beroving of afpersing dient verzekerde aangifte te doen bij de politie. 
r. Aanrijding of aanvaring van een gebouw. 
s. Breuk van ruiten (niet de schade aan de ruiten zelf). 
t. Breuk van glas (met inbegrip van de schade aan het glas) van 

wandspiegels. 
u. Bederf van de inhoud van een koelkast of diepvriesinstallatie door: 

- storing van de koelkast of diepvriesinstallatie als gevolg van een 
defect; 
- onvoorziene stroomuitval, mits die stroomuitval langer dan zes uur 
achtereen duurt. 

v. Het omvallen van kranen of heistellingen. 
w. Rellen, relletjes of opstootjes 

Hieronder te verstaan incidentele geweldmanifestaties. 
 
Het in dit artikel vermelde geldt ook als de gedekte gebeurtenissen het 
gevolg zijn van eigen gebrek van de verzekerde  zaken. 

 
x. alle andere van buitenkomende onheilen.   
 
2.3.2 Op andere plaatsen 
a. In bij de woning behorende bijgebouwen en binnenshuis aanwezige 

privé (berg)ruimten tegen alle gedekte gebeurtenissen. 
b. In binnenshuis aanwezige gemeenschappelijke en bedrijfsruimten van 

het gebouw waarin de woning zich bevindt tegen alle gedekte 
gebeurtenissen, maar voor wat betreft diefstal of poging daartoe en 
vandalisme alleen indien men de desbetreffende ruimte door braak is 
binnengedrongen. 

c. Op balkons, galerijen, in de tuin of op het erf, onder afdaken en aan 
de buitenkant van de woning tegen alle gedekte gebeurtenissen, met 
uitzondering van storm, neerslag en/of rioolwater, diefstal of poging 
daartoe en vandalisme; 
tuinmeubilair, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed, zich 
bevindende in de tuin of op het balkon van de woning, zijn echter ook 
gedekt tegen diefstal of poging daartoe en vandalisme. 

d. Op de onder c. genoemde plaatsen, voor zover het balkon- en 
tuinafscheidingen of zonweringen en antennes betreft, tegen alle 
gedekte gebeurtenissen; 

e. Elders in Nederland, gedurende een periode van drie 
achtereenvolgende maanden, indien het zaken betreft die binnen 
genoemde periode na overbrenging vanaf het op het polisblad 
genoemde adres, respectievelijk na aanschaf, naar dit adres zullen 
worden (terug)gebracht: 
1. in permanent bewoonde woningen, de daarbij behorende 
bijgebouwen en in binnenshuis aanwezige privé (berg)ruimten tegen 
alle gedekte gebeurtenissen; 
2. in andere ruimten van de gebouwen waarin de onder e.1 bedoelde 
woningen zich bevinden, alsmede in overige gebouwen (geen 
strandhuisjes) tegen alle gedekte gebeurtenissen, maar voor wat 
betreft diefstal of poging daartoe en vandalisme alleen indien men het 
gebouw van buitenaf door braak is binnengedrongen; 
3. op andere plaatsen, zoals in de open lucht, in tenten, strandhuisjes, 
voer- en vaartuigen, caravans en aanhangwagens alleen tegen brand, 
brandblussing, schroeien, zengen, verkolen, broeien, smelten, 
blikseminslag, overspanning of inductie, ontploffing, luchtverkeer, 
gewelddadige beroving en afpersing, zoals vermeld onder 2.3.1; 
3.1 in auto's - mits goed afgesloten - ook tegen diefstal na braak aan 
de auto; hiervoor geldt de beperking als vermeld onder 2.7.2; deze 
dekking geldt ook voor auto's in België, Luxemburg en Duitsland 
gedurende een trip vanuit Nederland van maximaal 24 uur; 
3.2 tijdens verhuizing of vervoer naar of van een herstel- of 
bewaarplaats ook tegen een ongeval het middel van vervoer 
overkomen, het uit de strop schieten, het onklaar raken van hijsgerei 
of van enig ander hulpmiddel gebruikt bij het laden en lossen. 

f. Elders in Europa, gedurende een periode van drie achtereenvolgende 
maanden, indien het zaken betreft die binnen genoemde periode na 
overbrenging vanaf het op het polisblad genoemde adres, 
respectievelijk na aanschaf, naar dit adres zullen worden 
(terug)gebracht, tegen brand, brandblussing, schroeien, zengen, 
verkolen, broeien, smelten, blikseminslag, overspanning of inductie 
ontploffing en luchtverkeer, zoals vermeld onder 2.3.1. 

g. Voor de onder artikel 1.14 genoemde bijzondere bezittingen geldt 
buiten het woonhuis waar ook ter wereld, dekking tegen alle van 
buitenkomende onheilen, diefstal en vermissing. De maximale 
schadevergoeding bedraagt € 1.500,- per gebeurtenis. Tevens geldt 
er een eigen risico van 10% van het schadebedrag met een 
minimum van € 25,- en een maximum van € 100,- 
Naast de uitsluitingen die in artikel 2.9 staan omschreven, verlenen 
wij geen dekking voor schade die is ontstaan:  
1. als gevolg van eigen gebrek. Deze uitsluiting geldt niet in geval 
van  
    brand of ontploffing; 

         2. als gevolg van onvoldoende zorg. Van onvoldoende zorg is 
onder  
             meer sprake wanneer in geval van diefstal, verlies of 
beschadiging  
             van de verzekerde zaken niet de normale voorzichtigheid in acht 
is  
             genomen. Van normale voorzichtigheid is onder meer geen 
sprake  
             als: 
             a. de verzekerde zaken zonder toezicht buiten het woonhuis van 
                 verzekerde of in een niet deugdelijk afgesloten ruimte worden  
                 achtergelaten; 
             b. de verzekerde zaken zonder toezicht worden achtergelaten in 
een 
                 motorrijtuig en/of aanhangwagen. Deze uitsluiting geldt niet: 
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                 - als de verzekerde zaken in een deugdelijk afgesloten 
kofferbak 
                   zijn geplaatst, zodat deze van buitenaf niet zichtbaar zijn; 
                 - als in redelijkheid niet kon worden verlangd dat de 
verzekerde  
                    veiliger maatregelen had getroffen; 
         3. de verzekerde in andere dan de hiervoor genoemde gevallen 
niet  
             alles heeft gedaan dat onder de gegeven omstandigheden in  
             redelijkheid mocht worden verlangd. 
h. Elders ter wereld, beschadiging of verloren gaan van kleding en 

schoeisel ten gevolge van een verkeersongeval. 
 
Indien op het polisblad is vermeld dat naast de inboedel ook glas is 
verzekerd, tevens nog verzekerd schade door: 
 
 
 
 
 
2.4. Glasbreuk van vaste glasruiten 
Waaronder glas-in-lood, dienende tot lichtdoorlating of afsluiting en 
behorende tot het op het polisblad omschreven woonhuis. 
Het glas is verzekerd tot een ongenoemd bedrag naar nieuwwaarde, 
waaronder te verstaan het bedrag dat nodig is om het glas te vervangen 
door naar soort en kwaliteit gelijkwaardig glas. Er vindt tevens 
vergoeding plaats voor schade ontstaan aan: 
• gebrandschilderd, gebogen, geëtst of bewerkt glas:- meerwandig 

isolerend glas en voorzetramen 
• op het glas aangebrachte opschriften, beschilderingen, folie, 

alarmstrippen en dergelijke 
• glas in windschermen of in balkon- of terreinafscheidingen. 
In geval van schade vergoedt verzekeraar de nieuwwaarde. Verzekerde 
kan zonder voorafgaande instemming van verzekeraar tot ten hoogste 
een bedrag van € 140 beschadigd glas doen vervangen. Als schade 
gelden tevens de kosten van noodvoorzieningen tot ten hoogste een 
bedrag van € 230 om na een gebeurtenis ontstane openingen tijdelijk af 
te dichten met hout, hardboard of gelijksoortig materiaal 
Uitgesloten is glasschade: 
a. verband houdende met aan- of verbouw van het woonhuis waarin 

het verzekerde glas zich bevindt; 
b. door of tijdens verplaatsing, verandering, beschildering of bewerking 

(anders dan reinigen) van het verzekerde glas 
c. brand, ontploffing en blikseminslag 
d. door wind anders dan storm; 
e. door tijdens het wederrechterlijk binnendringen of het 

wederrechterlijk gebruik van het woonhuis indien dit niet permanent 
bewoond is; 

f. door slecht onderhoud van het glas in lood; 
g. door een slechte onderhoudstoestand van het woonhuis, de 

kozijnen en sponningen; 
h. door lekkage van isolatieglas; 
i. aan glas in serres die niet nagelvast verbonden zijn met het 

bewoonde deel van het woonhuis; 
j. aan glas in kassen, broeibakken, dierenverblijven en soortgelijke 

bouwsels op het erf, tenzij uit het polisblad blijkt dat dit is 
meeverzekerd. 

 
2.5 Dekking boven de verzekerde som 
 
Zonder maximum: 
1. bereddingskosten; 
2. expertisekosten voor vaststelling van schade en kosten. 
 
Tot ten hoogste 10% van de verzekerde som voor elk onderdeel 2.5.3 t/m 
2.5.10 afzonderlijk: 
3. kosten van tuinaanleg en beplanting behorende bij de woning tegen 

alle gedekte gebeurtenissen, met uitzondering van storm, neerslag, 
diefstal of poging daartoe en vandalisme; 

4. extra hotel- en pensionkosten die verzekerde als gevolg van een 
onder 2.3 gedekte gebeurtenis moet maken; 

5. kosten van vervoer en opslag van de verzekerde zaken als gevolg van 
een onder 2.3 gedekte gebeurtenis; 

6. opruimingskosten; 
7. kosten van noodvoorzieningen; 
8. inboedel van derden in de woning tegen alle gedekte gebeurtenissen, 

maar alleen indien en voor zover verzekerde een schade daaraan 
voor zijn rekening heeft genomen; 

9. kosten, voor zover deze voor rekening van verzekerde zijn, van herstel 
of vervanging van apparaten en/of installaties van openbare 
(nuts)bedrijven in de woning op dezelfde voorwaarden als de 
verzekerde zaken; 

10. kosten, voor zover deze voor rekening van verzekerde als 
huurder van de woning zijn, van: 
a. herstel van schade aan de woning als gevolg van braak of een 
poging daartoe; 
b. opsporing en herstel van een defect aan een waterleiding-, centrale 
verwarming-, airconditioning- of sprinklerinstallatie of aan op deze 
installaties aangesloten leidingen en/of toestellen, inclusief het 
daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan de woning, 
indien dat defect is ontstaan door het springen door vorst; indien een 
defect aan een leiding van deze installaties en/of toestellen niet is 
ontstaan door het springen door vorst, zijn de kosten van opsporing, 
breek- en herstelwerk aan de woning eveneens gedekt indien als 
gevolg van dat defect water of stoom onvoorzien is uitgestroomd en 
daarbij schade heeft veroorzaakt aan de verzekerde zaken. 

     
Tot een maximum van € 4.540: 
11. huurdersbelang waaronder herstel of vervanging van behang, witwerk, 

schilderwerk en betimmeringen van de woning als gevolg van schade 
door een onder 2.3 gedekte gebeurtenis; 

 
Tot een maximum van € 910,- voor beide onderdelen 2.5.12 en  2.5.13 
afzonderlijk: 
12. geld en geldswaardig papier van verzekerde en van derden onder 

berusting, op dezelfde voorwaarden als de inboedel, voor zover door 
de daardoor ontstane schade geen aanspraak kan worden gemaakt 
op vergoeding krachtens een vergoedingsregeling van uitgevende 
instanties of uit anderen hoofde.  
Indien voor gebruik van geldswaardig papier voorschriften zijn 
uitgevaardigd door de uitgevende instanties, bestaat uitsluitend recht 
op schadevergoeding indien deze voorschriften zijn nageleefd. 

13. vaartuigen en aanhangwagens, alsmede losse onderdelen en 
accessoires van motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en   
vaartuigen van verzekerde, alles voor zover dienende tot privégebruik 
en mits aanwezig in de woning of in bij de woning  behorende 
bijgebouwen of binnenshuis aanwezige privé (berg)ruimten tegen alle 
gedekte gebeurtenissen. 

 
Tot een maximum van € 7.500, - 
14.    Medische apparatuur die verzekerde in bruikleen heeft. 
 
2.6 Bijzondere bezittingen 
Deze bepaling is enkel van toepassing indien op deze polis garantie tegen 
onderverzekering is meeverzekerd: 
Als bijzondere bezittingen zijn onder de verzekerde som voor de inboedel 
begrepen, tenzij uit het polisblad anders blijkt: 
a. audiovisuele en computerapparatuur tot € 12.000,-; 
b. lijfsieraden tot € 6.000,-; 
c. verzamelingen, kunst, antiek en waardevolle muziekinstrumenten, 

samen tot € 15.000,-. 
 
2.7 Beperkingen 
1. Voor schade aan lijfsieraden door diefstal of poging daartoe wordt een 

maximum vergoeding verleend van € 6.000,-.  Indien de inboedel door 
meer verzekeringen is gedekt, wordt het bedrag ad € 6.000,- naar 
verhouding van de verzekerde sommen verminderd. Deze beperking 
geldt niet, indien lijfsieraden voor een afzonderlijk bedrag op deze 
polis zijn verzekerd.  

2. De dekking tegen diefstal na braak aan een goed afgesloten auto 
geldt slechts tot een maximum van € 230,-.  

 
2.8 Home Assistance 
In geval van nood kan verzekerde of bij diens afwezigheid, zijn/haar 
zaakwaarnemer gebruik maken van, van der Linden Assistance. Onder 
nummer 020- 592.90.90 is deze hulpcentrale 24 uur per dag en 7 dagen 
in de week te bereiken. 
De hulpverlening bestaat uit: 
• het organiseren en uitvoeren van noodreparaties om verdere schade 

te voorkomen en te beperken 
• het verstrekken van telefoonnummers en/of adressen van storing- en 

reparatiediensten met 24- uur service en van de bij de woning 
betrokken openbare diensten;  

• het verstrekken van telefoonnummers van dienstdoende apotheek 
en/of doktersdiensten 
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• het organiseren en uitvoeren van herstelwerkzaamheden van hang- 
en sluitwerk t.g.v. (in)braakschade of verlies/diefstal van sleutels van 
de woning van verzekerde. 

 
2.9 Uitsluitingen 
Uitgesloten is schade : 
1. veroorzaakt door aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming, 

zoals vermeld in de 'Nadere omschrijvingen'; schade door brand en 
ontploffing als gevolg van overstroming is echter wel gedekt; 

2. aan enig belang ten behoeve waarvan een speciale verzekering, zoals 
een (huis)elektronica-, kostbaarheden-, reisbagage-, (brom)fiets- of 
glasverzekering is gesloten, ongeacht op welk tijdstip; 

3. aan enig belang van een ander dan verzekerde waarvoor door de 
betrokken bezitter zelf een verzekering is gesloten; 

4. als gevolg van misbruik van een pasje met pincode; 
5. als gevolg van overstroming door het bezwijken of overlopen van 

dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, het buiten de oevers 
treden van rivieren, vaarten, meren en dergelijke onverschillig of de 
overstroming oorzaak of gevolg is van een door deze overeenkomst 
gedekte gebeurtenis. Brand of ontploffing veroorzaakt door 
overstroming is echter wel verzekerd. 

6. door grove, voortdurende nalatigheid van de verzekerde 
7. door zoekraken of vermissen zonder meer. 
8. aan elektrische apparaten of onderdelen daarvan door schroeien, 

zengen en smelten als gevolg van kortsluiting, oververhitting of 
doorbranden. 

9. veroorzaakt door ongedierte, insecten, schimmels, bacteriën, virussen 
en andere micro-organismen; 

10. veroorzaakt door herstelwerkzaamheden, aan- of verbouw, slecht of 
achterstallig onderhoud, constructiefouten, verzakking, instorting, 
verschuiving of andere in fundamenten en/of muren van het gebouw 
opgetreden wijzigingen van bouwkundige aard; 

11. veroorzaakt door dieren die door verzekerde of  één van de 
huisgenoten worden gehouden of door deze werden toegelaten; 

12. veroorzaakt door aantasting van het woonhuis of delen daarvan door 
verontreiniging of aantasting van bodem, lucht of water; 

13. veroorzaakt door geleidelijk werkende invloeden; 
14. veroorzaakt door een gebeurtenis, tijdens het ontstaan waarvan de 

verzekerde zaken worden bewerkt, behandeld, gebruikt, gehanteerd, 
verplaatst of gereinigd;  

15. veroorzaakt door wind anders dan storm; 
16. veroorzaakt door het gebruik van inkt, chemicaliën, oliën, vetten e.d. 
17. veroorzaakt door van elders komende verontreinigde stoffen, tenzij dit 

het gevolg is van een naburige brand, ontploffing of blikseminslag; 
18. veroorzaakt door of tijdens het wederrechterlijk binnendringen of 

wederrechterlijk in gebruik nemen van het woonhuis tijdens leegstand; 
19. veroorzaakt een van buiten komend onheil, indien de schade 

opzettelijk is veroorzaakt door een niet-gezinslid zoals een (onder) 
huurder, logé inwonend personeelslid of een huisgenoot, ook als de 
inwoning kortelings is beëindigd. 

20. hoe ook ontstaan, indien verzekerde met betrekking tot de melding 
en/of behandeling van deze schade opzettelijk een verkeerde 
voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet. 

  
Artikel 3 Schade 
 
3.1 Verplichtingen van verzekerde 
Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de polis verplicht: 
• de verzekeraar zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde gegevens 

en bescheiden te verstrekken; 
• in geval van diefstal of poging daartoe, vandalisme, gewelddadige 

beroving of afpersing onmiddellijk aangifte bij de politie te doen; 
• desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring 

omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade aan de 
verzekeraar te overleggen; 

 
3.2 Vaststelling door expert 
1.     De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten 
worden in  
        overleg met verzekeringnemer door een door de verzekeraar 
benoemd  
        samenwerkend herstelbedrijf vastgesteld en hersteld. . In dat geval 
zal: 
        - in noodsituaties de hulpverlening binnen 2 uur plaatsvinden; 
        - in overige zaken binnen 2 uur contact opgenomen worden en 
          binnen 24 uur zal de schade opgenomen worden: 
        - er een herstelmanager aangesteld worden die afspraken over het 
          herstel maakt met het herstelbedrijf en toeziet op juiste naleving 
          van de gemaakte afspraken; 

        - de herstelmanager bij de oplevering van het herstelwerk de 
          belangen van verzekerde behartigen; 
        - de rekening van het herstel rechtstreeks aan verzekeraar worden 
          toegezonden. Verzekeraar zal de betaling rechtstreeks met het  
          herstelbedrijf afhandelen. 
          of  
2.      De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten  
         worden in overleg met verzekeringnemer door een door de 
         verzekeraar benoemde expert vastgesteld. Indien door de 
         verzekeraar of verzekeringnemer vaststelling door twee experts wordt 
         gewenst, benoemen zij elk een expert. Voor het geval van verschil 
         benoemen de twee experts samen een derde expert, die binnen de 
         grenzen van de door hen vastgestelde cijfers de bindende 
         vaststelling zal verrichten. Deze bepaling geldt niet voor de onder 2.4 
         genoemde glasdekking. 
 
3.3 Vaststelling omvang 
1. Indien verzekeringnemer en verzekeraar overeenkomen de schade 

door een samenwerkend herstelbedrijf te laten herstellen wordt de 
omvang daarvan vastgesteld op het bedrag van de natura-vergoeding. 
Indien er een eigen risico op de betreffende schade van toepassing is, 
komt deze bij herstel in natura te vervallen. 

2. De omvang van de schade wordt, behoudens het onder 3.3.4 en 3.5 
bepaalde, vastgesteld op het verschil tussen de waarde onmiddellijk 
vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis, met inachtneming van het in 
3.3.3 vermelde. 

3. Uitgegaan wordt van de nieuwwaarde, behalve voor: 
a. zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de 
nieuwwaarde; 
b. zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren 
bestemd; 
c. bromfietsen en voor zover meegedekt overige motorrijtuigen, 
caravans, aanhangwagens en vaartuigen, alsmede losse onderdelen 
en accessoires; 
d. zaken van derden die verzekerde uit hoofde van een huur-
overeenkomst onder berusting heeft; 
e. zaken waarvoor de verzekering blijkens het polisblad naar 
dagwaarde geschiedt; 
Bij schade aan de onder a. t/m e. genoemde zaken wordt uitgegaan 
van de dagwaarde;zaken met een antiquarische of 
zeldzaamheidswaarde; bij schade hieraan wordt uitgegaan van deze 
waarde. 

4. Indien beschadigde zaken voor herstel vatbaar zijn, wordt de schade, 
behoudens het onder 3.4 bepaalde, vastgesteld op het bedrag van de 
herstelkosten, verhoogd met een door de schade veroorzaakte en 
door de reparatie niet opgeheven waardevermindering, maar niet 
hoger dan het overeenkomstig 3.3.2 of 3.3.3 vastgestelde bedrag. 

5. Indien de schade meer bedraagt dan € 500,- wordt aanvullend 5% van 
de te vergoeden materiële schade aan de inboedel echter met een 
maximum van € 150,-. Deze aanvullende dekking geldt niet voor 
schaden die vallen onder de buitenhuisdekking van bijzondere 
bezittingen genoemd onder artikel 2.3.2.g 

6. voor schaden die vallen onder de buitenhuisdekking van bijzondere 
bezittingen genoemd onder artikel 2.3.2.g, geldt dat het eerste jaar de 
nieuwwaarde wordt vergoed. Daarna vindt vergoeding plaats op basis 
van dagwaarde. Voor zaken met een artistieke, antiquarische of 
zeldzaamheidswaarde houden wij de waarde aan die een op dat 
gebied gespecialiseerde deskundige vaststelt. 

 
3.4 Glasschade 
In geval van een volgens 2.4 gedekte glasschade zal de maatschappij: 
• het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde 

soort en hoedanigheid laten vervangen door een samenwerkend 
herstelbedrijf, of 

• de prijs van het glas vermeerderd met de inzetkosten in geld 
vergoeden.  

 
3.5 Garantie tegen onderverzekering 
1. De maatschappij garandeert bij schade geen beroep te doen op 

onderverzekering indien de waarde van de inboedel is vastgesteld 
door invulling van de inboedelwaardemeter of inventarisatielijst 
volgens de daarin vermelde aanwijzingen, met inachtneming van het 
onder 2.6 vermelde. 
De maatschappij kan herwaardering vragen: 
- bij verhuizing;na een schade; 
- na verloop van vijf jaar na een vorige waardering. 

2. Indien de verzekerde som te laag blijkt te zijn als gevolg van onjuiste 
invulling van de inboedelwaardemeter of inventarisatielijst, kan geen 
beroep worden gedaan op de garantie zoals onder 3.5.1 vermeld. Dit 
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geldt ook indien verzekeringnemer niet binnen twee maanden voldoet 
aan een verzoek tot herwaardering. Indien de verzekerde som dan 
lager is dan de waarde waarvan wordt uitgegaan bij de 
schaderegeling, vindt vergoeding van de vastgestelde schade en 
kosten plaats in de verhouding van de verzekerde som tot die waarde 
onmiddellijk vóór de gebeurtenis en tot de toepasselijke maxima. 
Deze bepaling geldt niet voor de onder 2.4 genoemde glasdekking. De 
expertisekosten voor vaststelling van schade en kosten worden ook in 
het geval van onderverzekering volledig vergoed. 

 
3.6 Betaling 
Bij schade aan zaken van derden kan de verzekeraar rechtstreeks aan 
deze derden betalen.  
 
3.7 Eigen risico 
1. voor stormschade aan balkon - of tuinafscheidingen geldt een eigen 

risico van € 113. 
2. voor onvoorziene materiële schade aan de inboedel door een 

gebeurtenis in artikel 2.3.1.x geldt een eigen risico van € 45,- per 
gebeurtenis. 

3. Indien de schade in natura hersteld wordt door een samenwerkend  
         herstelbedrijf  is het onder 3.7.1 en 3.7.2 genoemde eigen risico niet 
         van toepassing 
 
3.8 Andere verzekeringen 
De schadevergoeding die krachtens deze polis ten laste van de 
verzekeraar komt, wordt door haar voldaan, ook al zou zij zich kunnen 
beroepen op wettelijke bepalingen die leiden tot vermindering van haar 
aansprakelijkheid wegens elders lopende verzekeringen. Verzekerde is dan 
echter verplicht zijn rechten jegens de andere verzekeraars tot het beloop 
van die vermindering desgevraagd aan de verzekeraar over te dragen. 
 
3.9 Vervaltermijn 
Heeft de verzekeraar een (aanbod van) betaling gedaan bij wijze van 
finale afdoening of een schade definitief afgewezen, dan kan verzekerde 
dit standpunt aanvechten binnen een jaar nadat hij hiervan op de hoogte 
is gesteld. Na dit jaar vervalt ieder recht ten opzichte van de verzekeraar 
ter zake van die gebeurtenis. 
  
Artikel 4 Index 
Jaarlijks worden per de hoofdpremievervaldag de verzekerde som en in 
evenredigheid daarmee de premie verhoogd of verlaagd overeenkomstig 
een indexcijfer voor inboedels dat gebaseerd is op de door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek vastgestelde waarde-indexcijfers van 
woninginboedels. 
 
 
Artikel 5 Wijziging van het risico 
 
5.1 Verhuizing 
Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 
binnen twee maanden, aan de verzekeraar kennis te geven van verhuizing 
van de inboedel naar een ander adres. 
 
5.2 Voortzetting na verhuizing 
a. De verzekering wordt op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde 

premie voortgezet, tenzij de verzekeraar binnen twee maanden na 
ontvangst van de kennisgeving als bedoelt in 5.1 verzekeringnemer 
bericht gebruik te maken van haar recht de verzekering niet op 
dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie voort te zetten. 

b. De verzekering eindigt dan één maand na de mededeling hiervan door 
de verzekeraar, tenzij partijen voortzetting van de verzekering op 
nieuwe voorwaarden en/of tegen gewijzigde premie overeenkomen. 
Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang voortzetting 
niet is overeengekomen, blijft de oorspronkelijke dekking ongewijzigd 
van kracht. 

c. In geval van verhuizing van de inboedel naar een gebouw geen 
woning zijnde, is gedurende genoemde periode van twee maanden 
schade door diefstal of poging daartoe en vandalisme echter 
uitsluitend gedekt indien men het gebouw van buitenaf door braak is 
binnengedrongen. 

 
5.3 Opschorting na verhuizing 
1. Verzuimt verzekeringnemer tijdig aan de verzekeraar kennis te geven 

volgens het onder 5.1 bepaalde, dan wordt onmiddellijk na het 
verstrijken van de daarin genoemde termijn van twee maanden de 
dekking opgeschort, tenzij de verzekering ook na kennisgeving op 
dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde of lagere premie zou zijn 
voortgezet. Verzekeringnemer blijft ook in het geval van opschorting 

verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. Indien 
de verzekeraar de verzekering zou hebben voortgezet op andere 
voorwaarden en/of tegen een hogere premie, dan wordt de dekking 
hiervoor van kracht onmiddellijk nadat partijen voortzetting op nieuwe 
voorwaarden en/of tegen gewijzigde premie zijn overeengekomen. 

2. Indien schade ontstaat terwijl de dekking is  opgeschort, zal, op 
voorwaarde dat voortzetting alsnog is overeengekomen, worden 
gehandeld alsof de dekking volgens de nieuwe voorwaarden reeds ten 
tijde van de schade van kracht was; de eventuele schade-uitkering zal 
dan echter worden berekend in dezelfde verhouding als de vóór de 
opschorting geldende premie staat tot de ná de aanpassing geldende 
premie als die hoger is. 

Het in dit artikel bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of 
tot beperking van de mogelijkheid tot beëindiging uit anderen hoofde leiden. 
  
Artikel 6 Einde van de verzekering  
Zodra het verzekerd belang door verkoop of op andere wijze is overgegaan. 
Zolang echter de nieuwe belanghebbende zelf nog geen verzekering voor 
dit belang heeft gesloten, wordt de verzekering ongewijzigd voortgezet ten 
behoeve van de nieuwe belanghebbende, maar uiterlijk tot de 
eerstvolgende premievervaldag, tenzij de verzekeraar met de nieuwe 
belanghebbende overeenkomt de verzekering, eventueel in gewijzigde 
vorm, ook daarna voort te zetten; 
 
Artikel 7 Bekendheid  
De verzekeraar acht zich voldoende bekend met ligging, bouwaard, 
dekking, inrichting, omschreven gebruik en belendingen van de woning of 
het gebouw waarin de inboedel zich bevindt, zoals die waren: 
• ten tijde van het aangaan van de verzekering of 
• bij voortzetting van de verzekering na verhuizing. 
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Nadere omschrijvingen  
  
Atoomkernreacties  
1. Hieronder te verstaan atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn 

ontstaan. 
2. De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet met betrekking 

tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden 
en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor 
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, 
wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet militaire) 
beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige rijksoverheid 
afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor 
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve 
stoffen. Onder 'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in de 
zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 
1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. 

3. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de 
geleden schade aansprakelijk is, is het onder 2. Vermelde niet van 
toepassing. 

  
Molest  
Onder schade door molest te verstaan schade veroorzaakt door of ontstaan 
uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, 
oproer en muiterij. De verzekeraar dient te bewijzen, dat de schade direct 
veroorzaakt is door of ontstaan is uit een van de in de vorige alinea 
genoemde oorzaken. 
  
Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van 
deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst, die door het 
Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd. 
  
Aardbeving en vulkanische uitbarsting  
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting te verstaan 
schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur 
nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde zich bevindt, de gevolgen 
van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij 
verzekerde bewijst, dat de schade niet aan een van de genoemde 
verschijnselen kan worden toegeschreven. 
  
Overstroming  
Onder schade door overstroming te verstaan schade door overstroming 
tengevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of 
andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel 
gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis. 
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Clausules 
De volgende clausule(s) zijn slechts van toepassing voor zover daarvan 
op het polisblad melding is gemaakt. 
 
INBU01 Collectiviteit 
Deze verzekering  maakt deel uit van een collectiviteit. Aangetekend 
wordt dat voorwaarden en premie gelden zolang verzekeringnemer een 
relatie heeft met de houder van de collectiviteit en op grond daarvan 
deelneemt aan de collectiviteit. Bij beëindiging van de relatie met de 
houder van de collectiviteit zullen de voorwaarden en premie aangepast 
worden naar de dan geldende individuele voorwaarden en premie 
 
INBU02 Diefstal 
In afwijking van het bepaalde in artikel  2.3.1 geldt dat schade aan of verlies 
van de inboedel ontstaan door diefstal of poging daartoe alleen verzekerd is 
na inbraak in de woning. 
 
INBU03 Elektronische beveiliging 
De verzekering is ten aanzien van het diefstal/vandalismerisico 
aangegaan/gecontinueerd onder voorwaarde dat het op het polisblad 
genoemde adres waar de verzekerde inboedel zich bevindt, beveiligd is 
door een erkend BORG-beveiligingsbedrijf. 
Verzekerde is verplicht: 
1. een onderhoudscontract af te sluiten met het beveiligingsbedrijf. Dit 

onderhoudscontract dient in te gaan op de datum van oplevering van 
de beveiliging en van kracht te blijven gedurende de looptijd van de 
verzekering. 

2. de beveiliging in een werkvaardige toestand te houden en te 
gebruiken; 

3. indien de beveiliging zich om welke reden dan ook niet in een 
werkvaardige toestand bevindt, maatregelen te treffen om schade 
door diefstal/vandalisme te voorkomen. 

 
INBU04 Buitenbraak gebouw 
In afwijking van het in de voorwaarden bepaalde is schade door diefstal 
alleen verzekerd indien sporen van buitenbraak aan het gebouw worden 
geconstateerd. 
 
INBU05 Buitenbraak gedeelte gebouw 
In afwijking van het in de voorwaarden bepaalde is schade door diefstal 
alleen verzekerd indien sporen van buitenbraak aan het bij verzekerde in 
gebruik zijnde gedeelte van het gebouw worden geconstateerd. 
 
INBU06 Buitenbraak berging 
In afwijking van het in de voorwaarden bepaalde is schade door diefstal 
alleen verzekerd indien sporen van buitenbraak aan de berging worden 
geconstateerd. 
 
INBU07 Preventiekorting 
De verzekering is ten aanzien van het diefstal/vandalisme-risico 
aangegaan/gecontinueerd onder voorwaarde dat het op het polisblad 
genoemde adres waar de verzekerde inboedel zich bevindt, onverplicht 
beveiligd is door een inbraakmeldinstallatie, een BORG-gecertificeerde 
beveiliging dan wel dat er een Politiekeurmerk Veilig Wonen is afgegeven. 
Verzekeraar dient in het bezit te worden gesteld van het afgegeven 
certificaat. 
Verzekerde is in geval van een inbraakmeldinstallatie of een BORG-
gecertificeerde beveiliging dan wel verplicht: 
1. een onderhoudscontract af te sluiten met het beveiligingsbedrijf. Dit 

onderhoudscontract dient in te gaan op de datum van oplevering van 
de beveiliging en van kracht te blijven gedurende de looptijd van de 
verzekering. 

2. de beveiliging in een werkvaardige toestand te houden en te 
gebruiken; 

3. indien de beveiliging zich om welke reden dan ook niet in een 
werkvaardige toestand bevindt, maatregelen te treffen om schade 
door diefstal/vandalisme te voorkomen. 

Indien aan een of meer van de hierboven genoemde verplichtingen niet is 
voldaan, wordt de voor diefstal/vandalisme te verlenen schadevergoeding 
verminderd met 9 %, zijnde het percentage dat overeenkomt met de 9 % 
premiekorting die wegens de aanwezigheid van beveiliging toegekend is. 
 
INBU08 Verplichte beveiliging 
De verzekering is ten aanzien van het diefstal/vandalisme-risico 
aangegaan/gecontinueerd onder voorwaarde dat het op het polisblad 
genoemde adres waar de verzekerde inboedel zich bevindt, verplicht 
beveiligd is door een inbraakmeldinginstallatie, een BORG-gecertificeerde 
beveiliging dan wel  dat een Politiekeurmerk Veilig Wonen is afgegeven. 

Verzekeraar dient in het bezit te worden gesteld van het afgegeven 
certificaat. 
Verzekerde is verplicht: 
1. een onderhoudscontract af te sluiten met het beveiligingsbedrijf. Dit 

onderhoudscontract dient in te gaan op de datum van oplevering van 
de beveiliging en van kracht te blijven gedurende de looptijd van de 
verzekering. 

2. de beveiliging in een werkvaardige toestand te houden en te 
gebruiken; 

3. indien de beveiliging zich om welke reden dan ook niet in een 
werkvaardige toestand bevindt, maatregelen te treffen om schade 
door diefstal/vandalisme te voorkomen. 

Na vijf jaar vanaf afgiftedatum van het certificaat moet opnieuw beoordeeld 
worden of de beveiligingsmaatregelen voldoen aan de dan geldende eisen. 
Indien aan genoemde voorwaarden niet is voldaan vervalt elk recht op 
schadevergoeding. 
 
INBU09 Vonkenvanger 
Indien verwarmen of koken anders geschiedt dan door middel van gas, olie 
of elektriciteit, of indien in het gebouw een open haard aanwezig is, dienen 
op straffe van verval van recht op schadevergoeding de schoorstenen 
voorzien zijn van een goedgekeurde vonkenvanger. 
 
 INBU10 Beperkte dekking Grote Steden 
Indien het risico-adres zich, zoals aangegeven op het polisblad, bevindt 
binnen de volgende postcodereeksen: 
postcode 1000 t/m 1108  Amsterdam 
postcode 2500 t/m 2599  Den Haag 
postcode 3000 t/m 3099  Rotterdam 
postcode 3500 t/m 3599  Utrecht 
gelden de volgende dekkingsbeperkingen: 
1. bij diefstal van audiovisuele apparatuur wordt een maximum 

vergoeding verleend van € 2270,- per gebeurtenis. Deze beperking 
geldt niet indien de audiovisuele apparatuur voor een afzonderlijk 
bedrag op deze polis is meeverzekerd. Indien meer verzekeringen op 
de inboedel lopen, wordt het bedrag naar verhouding van de 
verzekerde bedragen verminderd; 

2. bij diefstal van contant geld en geldswaardige papieren wordt in 
afwijking van artikel 2.5.12 van de Bijzonder Voorwaarden Inboedel-
Uniek verzekering geen vergoeding verleend. 

3. Bij diefstal -/inbraakschade geldt een eigen risico van € 225 per 
gebeurtenis 
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