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 Belangrijke opmerking 

Dit is een automatisch gegenereerde vertaling. Wij kunnen de correctheid van deze automatische 
vertaling niet garanderen. De contracttaal is Duits. 
 
De verzekeringsvoorwaarden waarop het contract is gebaseerd vindt u hier: 
https://www.vivema.de/dauercamping-versicherung-downloads 

 

Verzekeringsvoorwaarden voor 
Stacaravanverzekering voor permanente 
kampeerders - VDCB20180301 
 

Sectie A: Objecten 

§ 1 Verzekerde en onverzekerde zaken, plaats van verzekering 

§ 2 Verzekerde risico's en schadevergoedingen 

§ 3 Verzekerde kosten 

§ 4 Verzekerde waarde, maximaal schadevergoedingsbedrag, premie 

§ 5 Berekening van de compensatie 

§ 6 Verkoop van het verzekerde goed 

 

Sectie B: Huisraad 

§ 1 Verzekerde en onverzekerde zaken, plaats van verzekering 

§ 2 Verzekerde risico's en schadevergoedingen 

§ 3 Verzekerde kosten 

§ 4 Verzekerde waarde, maximaal schadevergoedingsbedrag, premie 

§ 5 Berekening van de compensatie 

§ 6 Compensatiegrenzen voor kostbaarheden 

§ 7 Teruggewonnen artikelen 
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Sectie C: Glasbreuk 

§ 1 Verzekerde en onverzekerde zaken, plaats van verzekering 

§ 2 Verzekerde risico's en schadevergoedingen 

§ 3 Verzekerde kosten, bijkomende kosten 

§ 4 Aanpassing van de premie 

§ 5 Berekening van de compensatie 

 

Sectie D: Definitie van verzekerde en niet-verzekerde risico's (geldig voor de secties A en B) 

§ 1 Brand, blikseminslag, overspanning door bliksem, explosie, implosie, motorvoertuigen, 

vliegtuigen of waterscooters 

§ 2 Inbraak 

§ 3 Leidingwater 

§ 4 Natuurlijke gevaren 

§ 5 Andere natuurlijke gevaren 

 

Sectie E: Algemeen deel (geldig voor sectie A-D) 

§ 1 Procedure voor deskundigen 

§ 2 Contractueel overeengekomen bijzondere verplichtingen van de verzekeringnemer vóór de 

verzekerde gebeurtenis, veiligheidsvoorschriften 

§ 3 Bijzondere omstandigheden die het risico verhogen 

§ 4 Verplichting voor de verzekeringnemer of zijn vertegenwoordiger om kennis te geven tot het 

sluiten van de overeenkomst 

§ 5 Begin van de verzekeringsdekking, duur en einde van het contract 

§ 6 Premies, verzekeringsperiode 

§ 7 Vervaldag van de eerste premie of eenmalige premie, gevolgen van te late betaling of niet-

betaling 

§ 8 Vervolgpremie 

§ 9 Incassoprocedure 

§ 10 Premie voor voortijdige beëindiging van het contract 
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§ 11 Verplichtingen van de verzekeringnemer 

§ 12 Risicotoename 

§ 13 Verscheidene verzekeraars 

§ 14 Verzekering voor rekening van derden 

§ 15 Vergoeding van kosten 

§ 16 Overdracht van vorderingen tot schadevergoeding 

§ 17 Beëindiging na de verzekerde gebeurtenis 

§ 18 Geen verplichting tot nakoming om bijzondere redenen 

§ 19 Kennisgevingen, intentieverklaringen, adreswijzigingen 

§ 20 Volmacht van de verzekeringsvertegenwoordiger 

§ 21 Vertegenwoordigers 

§ 22 Verjaringsstatuut 

§ 23 Bevoegde rechtbank 

§ 24 Toepasselijk recht 

§ 25 Sanctiebepaling 

 

Sectie A: Objecten 

§ 1 Verzekerde en onverzekerde zaken, plaats van verzekering 

1. Verzekerd goed 

a) Verzekerde voorwerpen 

Het verzekerde object is een caravan geparkeerd op een camping, inclusief beschermdak, stacaravan, 

Tiny House, chalet, verbouwde bouwwagen, circuswagen, Single House of Mini House. 

b) Verzekerde nevenvoorwerpen 

Vaste tent, vaste veranda, vloer, terras, terras, tuin en gereedschapshutten stevig verankerd aan de 

grond, satellietfaciliteiten. 

2. Plaats van verzekering 

De staanplaats op campings in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland of 

Oostenrijk of op privépercelen in Duitsland of Oostenrijk. Tijdelijk wordt de winterstalling beschouwd 

als de plaats van verzekering, maar niet tijdens het transport van of naar de camping. 
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3. Uitsluitingen 

a) Fotovoltaïsche systemen en de bijbehorende installaties (bijv. zonnepanelen, montageframes, 

bevestigingselementen, meet-, regel- en regeltechniek, omvormers en bekabeling) zijn niet 

verzekerd. 

b) Elektronisch opgeslagen gegevens en programma's zijn geen objecten. Kosten voor het herstel van 

elektronisch opgeslagen gegevens en programma's zijn slechts verzekerd voor zover dit afzonderlijk 

in de verzekeringsovereenkomst is overeengekomen. 

§ 2 Verzekerde risico's en schadevergoedingen 

1. brand, blikseminslag, overspanning veroorzaakt door blikseminslag, explosie, implosie, deflagratie, 

supersonische drukgolven, botsing of crash van een motorvoertuig, vliegtuig of vaartuig, zijn 

onderdelen of lading 

2. Natuurlijke gevaren: Storm, hagel 

a) Een eigen risico van EUR 300,- per schadegeval wordt geacht te zijn overeengekomen. 

b) Schade veroorzaakt door hagel aan caravans zonder beschermend dak is verzekerd met een eigen 

risico van 10%, een minimum van EUR 500,- en een maximum van EUR 2.500,- per schade. 

c) Niet verzekerd: 

Tenten met uitschuifbare stokken of zonder wintergeschiktheid en zonnezeilen. Optische schade en 

bijzondere waardeverminderingen die de functionaliteit van het verzekerde object niet aantasten. 

3. Andere natuurlijke gevaren 

a) Een eigen risico van 10% per schade, met een minimum van EUR 500,- en een maximum van EUR 

5.000,- wordt geacht te zijn overeengekomen. 

b) Verzekerde risico's 

I. Stortvloed 

II. Terugstuwing 

III. aardbeving 

IV. Verzakking van de aarde 

V. Aardverschuiving 

VI. Sneeuwdruk 

VII. Lawines 

VIII. Vulkaanuitbarsting 

 



 

 
 
 

 Pagina 5 van 40 
 

 

 
 

 

c) Niet verzekerd: 

I. In Duitsland: Risico's in de zones 3 en 4 van ZÜRS (zoneringssysteem voor overstromingen, 

terugslag en zware regenval) 

II. In Oostenrijk: Risico's in de Hora zone HQ30 

III. In Nederland: Overstromingen of stormvloeden na dambreuken 

§ 3 Verzekerde kosten 

De verzekering dekt de noodzakelijke en werkelijke kosten die het gevolg zijn van een verzekerde 

gebeurtenis. 

a) Sanerings- en sloopkosten 

voor het opruimen en afbreken van verzekerde voorwerpen en voor het opruimen ervan en de 

verwijdering van puin en andere resten van deze posten naar het volgende depot en voor 

deponering en vernietiging; 

b) Verplaatsings- en beschermingskosten 

die voortvloeit uit het feit dat met het oog op herstel of vervanging van verzekerde goederen 

verhuist, verandert of beschermt andere goederen moet worden. 

c) Kosten voor de beveiliging van het vervoer 

Indien het optreden van een verzekerde gebeurtenis leidt tot een risico binnen of buiten het 

verzekerde goed, dat de Verzekerde op grond van wettelijke of ambtelijke voorschriften moet 

uitsluiten, vergoedt de Verzekeraar de noodzakelijke kosten. De vergoeding van de verzekerde 

kosten volgens a) tot en met c) wordt uitgekeerd in het kader van de overeengekomen en het 

maximumbedrag van de vergoeding zoals vermeld in de polis voor het verzekerde woongebouw. 

§ 4 Verzekerde waarde, maximaal schadevergoedingsbedrag, premie 

1. Verzekerde waarde 

De verzekering dekt de gebruikelijke nieuwbouwwaarde van de in de verzekeringspolis beschreven 

voorwerpen op het moment van de verzekerde gebeurtenis. In het geval van panden die bestemd 

zijn voor sloop of anderszins permanent worden gedevalueerd, is alleen de realiseerbare 

verkoopprijs zonder grondaandelen verzekerd (reële marktwaarde). Er is met name sprake van 

permanente devaluatie wanneer de gebouwen niet meer voor hun doel kunnen worden gebruikt. 

2. Maximumbedrag van de vergoeding 

De maximale vergoeding in geval van verzekerde schade is de in de polis vermelde maximale 

vergoeding. Tot het maximumbedrag van de vergoeding worden over het algemeen ontheffingen van 

verzekeringsverplichtingen verleend. 
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3. Premie 

a) Vaststelling van de premie 

De basis voor de vaststelling van de premie is het bouwjaar van het verzekerde goed, het gekozen 

maximale schadevergoedingsbedrag en andere overeengekomen kenmerken. 

b) Aanpassing van de premie 

De verzekeringspremie stijgt of daalt indien overeengekomen kenmerken die relevant zijn voor de 

premieberekening wijzigen. 

Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van de premieaanpassing kan de 

verzekeringnemer de overeenkomst op het moment van aanpassing schriftelijk opzeggen. 

§ 5 Berekening van de compensatie 

In geval van schade worden de gebruikelijke plaatselijke herstel- of vervangingskosten voor de onder 

A, §1, nr. 1 a en b genoemde voorwerpen in dezelfde soort en kwaliteit als in nieuwe staat vergoed. 

§ 6 Verkoop van het verzekerde goed 

1. Rechtsbetrekkingen na eigendomsoverdracht 

a) Indien het verzekerde object door de verzekeringnemer wordt verkocht, heeft de 

verzekeringnemer recht op 

De rechten en verplichtingen van de verzekeringnemer die tijdens de periode van zijn 

eigendomsverhouding uit de verzekeringsrelatie voortvloeien, gaan op het tijdstip van de 

eigendomsoverdracht in zijn plaats over op de verkrijger. 

b) De cedent en de verkrijger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de premie die kan worden 

toegerekend aan het lopende verzekeringsjaar op het tijdstip waarop de verkrijger met zijn 

werkzaamheden aanvangt. 

c) De verzekeraar mag de inschrijving van de overnemende partij tegen zichzelf alleen accepteren 

wanneer hij hiervan op de hoogte is. 

2. Beëindigingsrechten 

a) De verzekeraar heeft het recht de verzekeringsrelatie met de koper te beëindigen met 

inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Dit recht tot opzegging vervalt indien het niet 

wordt uitgeoefend binnen een maand nadat de Verzekeraar op de hoogte is van de verkoop. 

b) De koper heeft het recht de verzekeringsrelatie met onmiddellijke ingang of op een later tijdstip 

tot het einde van het verzekeringsjaar in tekstvorm op te zeggen. Het recht op opzegging vervalt 

indien het niet wordt uitgeoefend binnen een maand na verwerving of, indien de verkrijger niet op 

de hoogte is van het bestaan van de verzekeringspolis, binnen een maand na verwerving van de 

kennis. 
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(c) In geval van beëindiging onder (a) en (b) is de verkoper als enige aansprakelijk voor de betaling 

van de premie. 

 

Sectie B: Huisraad 

§ 1 Verzekerde en onverzekerde zaken, plaats van verzekering 

1. Verzekerd goed 

De verzekering dekt de gehele inboedel van de inboedel in de in de verzekeringspolis (plaats van 

verzekering) vermelde voorwerpen. 

Huishoudelijke inboedel die van de verzekeringsplaats is verwijderd als gevolg van een verzekerde 

gebeurtenis die zich heeft voorgedaan of dreigt voor te doen en die in verband met deze gebeurtenis 

is vernietigd, beschadigd of verloren is gegaan in tijd en plaats, zijn verzekerd. 

Definitie van huishouden 

a) De inhoud van het huishouden omvat alle zaken die ten dienste staan van het huishouden van de 

verzekeringnemer voor privégebruik (gebruik of consumptie). 

b) Waardepapieren en geldmiddelen zijn ook in de inboedel begrepen. Hier gelden bijzondere 

voorwaarden en schadevergoedingsgrenzen (zie hoofdstuk B, § 6). 

c) De roerende goederen en voorwerpen voor huishoudelijk gebruik omvatten ook 

aa) Bijmeubelen en keukenunits die in massa worden geproduceerd en niet individueel voor het 

gebouw worden vervaardigd, maar die met weinig installatie-inspanningen aan de omstandigheden 

van het gebouw zijn aangepast; 

bb) privé gebruikte antennesystemen en zonneschermen die uitsluitend dienen voor het verzekerde 

object in overeenstemming met nr. 1 en zich bevinden op het terrein waarop het verzekerde object 

zich bevindt; 

cc) goederen van derden in het huishouden van de verzekeringnemer, tenzij het eigendom is van 

huurders of onderhuurders van de verzekeringnemer (zie §1, e)); 

dd) zelfrijdende patiëntenliften, grasmaaiers, skelters, modellen en speelgoedvoertuigen, mits zij niet 

verplicht verzekerd zijn; 

ee) kano's, roeiboten, vouwboten en opblaasbare boten, met inbegrip van hun motoren, en 

windsurf- en kitesurfuitrusting; 

ff) parachutes, paragliders en niet-gemotoriseerde vliegers; 

gg) gereedschap en uitrusting die uitsluitend bestemd zijn voor het beroep of de handel van de 

verzekeringnemer of een persoon die bij hem in hetzelfde huishouden woont; voor wederverkoop 

bestemde goederen en monstercollecties zijn uitgesloten; 



 

 
 
 

 Pagina 8 van 40 
 

 

 
 

 

De volgende zaken zijn niet in de inboedel inbegrepen 

a) delen van gebouwen, tenzij zij worden genoemd in punt 1, onder c), aa); 

c) motorvoertuigen van alle typen en aanhangwagens, ongeacht hun verzekeringsplicht, alsmede 

onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen en aanhangwagens, tenzij vermeld onder punt 1 c) 

dd); 

d) Vliegtuigen en waterscooters, ongeacht hun verzekeringsplicht, met inbegrip van niet-

geïnstalleerde onderdelen, tenzij vermeld onder punt 1 c) ee) tot en met gg); 

e) Huishoudelijke inboedel van huurders en onderhuurders in het vermogen van de 

verzekeringnemer, tenzij de verzekeringnemer de verzekeringnemer aan hen heeft toevertrouwd; 

f) particuliere goederen die verzekerd zijn op grond van een afzonderlijke verzekeringsovereenkomst 

(bv. voor juwelen en bont, kunstwerken, muziekinstrumenten of jacht- en sportwapens) 

2. Plaats van verzekering 

De plaats van verzekering zijn de in de verzekeringspolis beschreven voorwerpen, inclusief vaste tent, 

vaste tent, vaste veranda en tuingereedschapshutten. 

§ 2 Verzekerde risico's en schadevergoedingen 

1. Brand, blikseminslag, explosie, implosie, deflagratie, supersonische drukgolven, botsing of crash 

van een motorvoertuig, vliegtuig of vaartuig, zijn onderdelen of zijn lading; 

2. Enbraak 

3. Natuurrampen storm, hagel 

4. Leidingwater 

5. Andere natuurlijke gevaren 

a) Een eigen risico van 10% per schade, met een minimum van EUR 500,- en een maximum van EUR 

5.000,- wordt geacht te zijn overeengekomen. 

b) Verzekerde risico's 

I. Overstroming 

II. Terugstuwing 

III. Aardbeving 

IV. Verzakking van de aarde 

V. Aardverschuiving 

VI. Sneeuwdruk 
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VII. Lawines 

VIII. Vulkaanuitbarsting 

c) Niet verzekerd: 

I. In Duitsland: Risico's in de zones 3 en 4 van ZÜRS (zoneringssysteem voor overstromingen, 

terugslag en zware regenval) 

II. In Oostenrijk: Risico's in de Hora zone HQ30 

III. In Nederland: Overstromingen of stormvloeden na dambreuken 

§ 3 Verzekerde kosten 

De verzekering dekt de noodzakelijke en werkelijke kosten die het gevolg zijn van een verzekerde 

gebeurtenis. 

a) Saneringskosten 

voor het opruimen van verzekerde zaken en voor het opruimen en vervoeren van vernielde en 

beschadigde verzekerde zaken naar de volgende opslaglocatie en voor het deponeren en vernietigen. 

b) Verplaatsings- en beschermingskosten 

die ontstaan doordat andere zaken moeten worden verplaatst, gewijzigd of beschermd met het oog 

op het herstellen of vervangen van verzekerde zaken. 

c) Vervoers- en opslagkosten 

voor het vervoer en de opslag van de verzekerde inboedel, indien het appartement onbruikbaar is 

geworden en opslag in een bruikbaar gedeelte ook voor de verzekeringnemer onredelijk is. De 

opslagkosten worden vergoed totdat het appartement weer in gebruik kan worden genomen of 

opslag in een bruikbaar deel van het appartement redelijkerwijs weer kan worden verwacht, voor 

een periode van maximaal 120 dagen. 

d) Herstelkosten van schade aan gebouwen 

die in de omgeving van de woning zijn ontstaan door inbraak, beroving of poging tot inbraak, of in de 

woning door vandalisme na inbraak of beroving. 

e) Herstelkosten voor natte schade 

op vloerbedekkingen, interieurverven of behang in huurwoningen of appartementen in bijzonder 

eigendom. 

f) Kosten van voorlopige maatregelen 

Kosten voor voorlopige maatregelen ter bescherming van verzekerde goederen. 

§ 4 Verzekerde waarde, maximaal schadevergoedingsbedrag, premie 

1. Verzekerde waarde 

De verzekeringswaarde vormt de basis voor de berekening van de vergoeding. 
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a) De verzekerde waarde is de vervangingswaarde van artikelen van hetzelfde type en dezelfde 

kwaliteit in nieuwstaat (vervangingswaarde). 

b) Voor kunstwerken (zie afdeling B, § 6, punt 1, onder a), dd)) en antiek (zie afdeling B, § 6, punt 1, 

onder a), ee)) is de verzekeringswaarde de vervangingsprijs van voorwerpen van dezelfde soort en 

kwaliteit. 

c) Indien de goederen niet meer voor hun doel in het verzekerde huishouden kunnen worden 

gebruikt, is de verzekerde waarde de verkoopprijs die door de verzekeringnemer kan worden bereikt 

(gemeenschappelijke waarde). 

d) Voor zover de vergoeding voor kostbaarheden beperkt is tot bepaalde bedragen 

(schadevergoedingslimieten zie § 6 § 6 nr. 2), worden deze bedragen maximaal in aanmerking 

genomen bij de bepaling van de verzekerde waarde. 

2. Maximumbedrag van de vergoeding 

De maximale vergoeding in geval van verzekerde schade is de in de polis vermelde maximale 

vergoeding. Tot het maximumbedrag van de vergoeding worden over het algemeen ontheffingen van 

verzekeringsverplichtingen verleend. 

3. Premie 

e) Vaststelling van de premie 

De premie wordt bepaald op basis van het maximale bedrag van de gekozen compensatie en andere 

overeengekomen kenmerken. 

f) Aanpassing van de premie 

De verzekeringspremie stijgt of daalt indien overeengekomen kenmerken die relevant zijn voor de 

premieberekening wijzigen. 

Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van de premieaanpassing kan de 

verzekeringnemer de overeenkomst op het moment van aanpassing schriftelijk opzeggen. 

§ 5 Berekening van de compensatie 

In geval van een verzekerde gebeurtenis worden de volgende elementen vervangen 

a) Vernielde of verloren voorwerpen, de verzekerde waarde (zie afdeling B, § 4, nr. 1) bij het 

plaatsvinden van de verzekerde gebeurtenis. 

b) Beschadigde voorwerpen, de noodzakelijke herstellingskosten bij het optreden van het verzekerde 

voorval plus een waardevermindering die niet door de herstelling moet worden vergoed, maar 

maximaal de verzekerde waarde (zie rubriek B-§ 4 nr. 1) bij het optreden van het verzekerde voorval. 

Indien de schade geen afbreuk doet aan de bruikbaarheid van een object en van de 

verzekeringnemer redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij het object zonder reparatie gebruikt 
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(zogenaamde schoonheidsschade), wordt de schade vergoed door betaling van het bedrag dat 

overeenkomt met de verminderde waarde. 

§ 6 Compensatiegrenzen voor kostbaarheden 

Waardepapieren zijn over het algemeen niet verzekerd als ze niet bezet zijn. Waardevolle spullen zijn 

niet verzekerd in de vaste tent en in de tuinhuisjes of gereedschapshokken. 

1. Verzekerde kostbaarheden (zie deel B, § 1, punt 1, onder b)) zijn 

a) Contant geld en bedragen die op betaalkaarten (bv. chipkaart) zijn geladen; 

b) Documenten, met inbegrip van paspoorten en andere waardepapieren; 

c) Juwelen, edelstenen, edelstenen, parels, stempels, munten en medailles en alle gouden en platina 

artikelen; 

d) Bont, handgeknoopte tapijten en tapijten en kunstwerken (bijvoorbeeld schilderijen, collages, 

tekeningen, grafiek en beeldhouwwerk) en zilveren voorwerpen die niet onder c) worden genoemd; 

e) Antiek (voorwerpen ouder dan 100 jaar), met uitzondering van meubilair. 

2. Kluizen in de zin van punt 3 b) zijn beveiligingsopbergmiddelen die 

a) erkend zijn door VdS Schadenverhütung GmbH of door een even gekwalificeerd testlaboratorium, 

en 

b) als vrijstaande kluizen, een minimumgewicht van 200 kg hebben of, indien ze lichter zijn, 

vakkundig zijn verankerd volgens de instructies van de fabrikant of gelijk met de wand of vloer 

(wandkast). 

3. Compensatielimieten 

a) Voor de vergoeding van kostbaarheden geldt een speciale vergoedingslimiet. Het bedraagt EUR 

5.000,- per verzekerde gebeurtenis, tenzij anders is overeengekomen. 

b) Voor kostbaarheden die zich op het moment van de verzekerde gebeurtenis buiten een erkende 

en afgesloten kluis bevonden (zie nr. 2 b)), is de vergoeding per verzekerde gebeurtenis beperkt tot 

aa) EUR 500,- voor contant geld en op betaalkaarten geladen bedragen, met uitzondering van 

munten waarvan de verzekeringswaarde de nominale waarde overschrijdt, tot een maximum van het 

overeengekomen bedrag; 

bb) in totaal EUR 1.000,- voor certificaten, inclusief spaarboekjes en andere waardepapieren, tot 

maximaal het overeengekomen bedrag; 

cc) in totaal EUR 2.500,- voor juwelen, edelstenen, parels, postzegels, munten en medailles en alle 

voorwerpen van goud en platina, tot maximaal het overeengekomen bedrag. 
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§ 7 Teruggewonnen artikelen 

1. Openbaarmakingsplicht 

Indien de verblijfplaats van verloren gegane voorwerpen wordt vastgesteld, moet de 

verzekeringnemer of de verzekeraar de contractant hiervan onmiddellijk na kennisname in tekstvorm 

op de hoogte stellen. 

2. Terugvordering vóór betaling van de vergoeding 

Indien de verzekeringnemer een verloren zaak heeft teruggekregen voordat de volledige vergoeding 

voor deze zaak is betaald, behoudt hij het recht op de schadevergoeding indien hij de zaak binnen 

twee weken aan verzekeraar ter beschikking stelt. Zo niet, dan moet elke schadevergoeding die 

hiervoor wordt toegekend, worden teruggegeven. 

3. Terugvordering na betaling van schadevergoeding 

a) Indien de verzekeringnemer een verloren voorwerp na betaling van de schadevergoeding voor dit 

voorwerp voor het volledige bedrag van de verzekerde waarde ervan opnieuw in bezit heeft 

gekregen, betaalt de verzekeringnemer de schadevergoeding terug of stelt hij het voorwerp ter 

beschikking van de verzekeraar. De verzekeringnemer dient dit optierecht uit te oefenen binnen 

twee weken na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de verzekeraar; na het vruchteloos 

verstrijken van deze termijn gaat het optierecht over op de verzekeraar. 

b) Indien de verzekeringnemer een verloren voorwerp na betaling van een vergoeding voor dit 

voorwerp, die voorwaardelijk lager is dan de verzekerde waarde, weer in bezit heeft gekregen, kan 

de verzekeringnemer het voorwerp behouden en moet hij de vergoeding terugbetalen. Indien de 

Verzekerde hier niet binnen twee weken na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de 

Verzekeraar mee instemt, dient de Verzekerde, in overleg met de Verzekeraar, de zaak openbaar te 

laten verkopen aan de hoogste bieder. De Verzekeraar ontvangt uit de opbrengst verminderd met de 

verkoopkosten het gedeelte dat overeenkomt met de door hem betaalde Voorwaardelijke 

Vergoeding. 

4. Beschadigde artikelen 

Indien de teruggevonden voorwerpen beschadigd zijn, kan de Verzekerde aanspraak maken op of 

aanspraak maken op een vergoeding overeenkomstig de voorwaarden ter hoogte van de 

herstellingskosten, zelfs indien de voorwerpen bij hem blijven in de gevallen van nr. 2 of nr. 3. De 

Verzekerde heeft het recht om een vergoeding te vorderen of te behouden overeenkomstig de 

voorwaarden in de hoogte van de herstellingskosten, zelfs indien de voorwerpen bij hem blijven in 

de gevallen van nr. 2 of nr. 3. De Verzekerde heeft het recht om de kosten van de herstelling op te 

eisen of te behouden. 

5. Gelijkheid 

Het bezit van een geretourneerd goed wordt als gelijkwaardig beschouwd indien de 

verzekeringnemer de mogelijkheid heeft het goed weer in bezit te krijgen. 
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6. Overdracht van rechten 

Indien de verzekeringnemer aan de verzekeraar geretourneerde zaken ter beschikking moet stellen, 

draagt hij het bezit, de eigendom en alle andere rechten die hem ten aanzien van deze zaken 

toekomen, over aan de verzekeraar. 

7. Annulering van ongeldig verklaarde effecten 

Indien een zekerheid in een biedprocedure ongeldig is verklaard, heeft de verzekeringnemer dezelfde 

rechten en verplichtingen als wanneer hij de zekerheid had herwonnen. De verzekeringnemer kan de 

vergoeding echter behouden indien hij een renteverlies heeft geleden als gevolg van een vertraging 

in de verschuldigde betalingen uit de effecten. 

 

Sectie C: Glasbreuk 

§ 1 Verzekerde en onverzekerde zaken, plaats van verzekering 

1. Verzekerd goed 

Verzekerd zijn de volgende personen die in de verzekeringspolis worden genoemd 

a) afgewerkte ruiten, panelen en spiegels van glas of acryl, ingebracht of gemonteerd; 

b) kunstzinnig bewerkte glasplaten, -platen en -spiegels. De vergoeding is beperkt tot € 500,00 per 

verzekerde gebeurtenis. 

2. Onverzekerde artikelen 

a) optische glazen, holle glazen, tafelgerei, verlichtingsarmaturen en handspiegels; 

b) fotovoltaïsche installaties; 

c) voorwerpen die bij de indiening van de aanvraag reeds beschadigd zijn; 

d) ruiten en platen van glas of kunststof die deel uitmaken van elektronische gegevens-, geluids-, 

beeld- en communicatieapparatuur (bv. televisieschermen, computerschermen). 

3. Plaats van verzekering 

De plaats van verzekering zijn de in de verzekeringspolis beschreven voorwerpen, inclusief vaste tent, 

vaste tent, vaste veranda en tuingereedschapshutten. 

§ 2 Verzekerde risico's en schadevergoedingen 

1. Verzekerde gebeurtenis 

Verzekerde artikelen (zie paragraaf C, § 1) die door breuk zijn gebroken, vernietigd of beschadigd als 

gevolg van breuk, worden vergoed. 
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2. Niet-verzekerde risico's en schadevergoedingen 

a) De verzekering dekt niet 

aa) schade aan oppervlakken of randen (bv. slijtage, gebroken schalen); 

bb) Lekken worden gevormd in de randverbindingen van meerruitenisolerende beglazing. 

b) Niet verzekerd zijn schade veroorzaakt door de volgende gebeurtenissen 

aa) Oorlog 

De verzekering dekt geen schade veroorzaakt door oorlog, oorlogsgebeurtenissen, burgeroorlog, 

revolutie, opstand of opstand, ongeacht de oorzaken. 

bb) Uitsluiting van interne onrust 

De verzekering dekt geen schade veroorzaakt door burgerlijke onrust, ongeacht de bijdragende 

oorzaken. 

cc) uitsluiting van kernenergie 

De verzekering dekt geen schade veroorzaakt door kernenergie, nucleaire straling of radioactieve 

stoffen, ongeacht de bijdragende oorzaken. 

§ 3 Verzekerde kosten 

De verzekering dekt de kosten die noodzakelijk zijn en daadwerkelijk worden gemaakt als gevolg van 

een verzekerde gebeurtenis voor 

a) de tijdelijke sluiting van openingen (noodbekleding, noodbeglazing); 

b) de overbrenging van verzekerde zaken naar de volgende opslaglocatie en voor verwijdering 

(verwijderingskosten). 

§ 4 Aanpassing van de premie 

§ 5 Berekening van de compensatie 

In geval van een verzekerde gebeurtenis kent de verzekeraar een uitkering in geld toe. 

a) Contante betaling betekent dat de kosten voor de verwijdering van de vernietigde of beschadigde 

voorwerpen, de vervanging ervan in dezelfde soort en kwaliteit (zie paragraaf C, § 1), de levering op 

de plaats van de schade en de montage tegen het gebruikelijke plaatselijke tarief worden vergoed. 

b) Bijzondere kosten die nodig zijn om de plaats van de schade te bereiken (bijv. steigers, kranen) of 

in verband met het inbrengen van de ruit (bijv. schilderen, demonteren en opnieuw monteren van 

roosters) worden alleen vergoed in de overeengekomen mate en tot het overeengekomen bedrag 

(zie § 3, lid C). 



 

 
 
 

 Pagina 15 van 40 
 

 

 
 

 

c) De verzekeraar vergoedt geen kosten voor de aanpassing van onbeschadigde artikelen (bijv. kleur 

en structuur) aan vergoede artikelen of voor productiegerelateerde afwijkingen in het uiterlijk van 

het vervangende artikel. 

d) De BTW wordt niet terugbetaald indien de verzekeringnemer recht heeft op aftrek van 

voorbelasting. Hetzelfde geldt als de verzekeringnemer geen BTW heeft betaald. 

2. Noodbeglazing / noodbekleding 

Het tijdelijk sluiten van openingen (noodbeglazing en noodbekleding) kan door de verzekeringnemer 

worden besteld en als noodzakelijke verzekerde kosten worden gedeclareerd. 

3. Kosten 

a) Het tijdstip waarop de verzekerde gebeurtenis zich voordoet, is bepalend voor de berekening van 

de kosten (zie afdeling C, § 3). 

b) Kortingen op grond van punt 1, onder d), zijn van overeenkomstige toepassing op de verzekerde 

kosten. 

4. Onderverzekering 

Voor zover een verzekerd bedrag is overeengekomen, is er sprake van onderverzekering als de 

verzekerde waarde op het moment van de verzekerde gebeurtenis hoger is dan het verzekerde 

bedrag. Indien onderverzekering is vastgesteld, wordt de vergoeding verminderd in de verhouding 

van het verzekerde bedrag tot de verzekerde waarde volgens de volgende berekeningsformule: 

vergoeding = schadebedrag vermenigvuldigd met het verzekerde bedrag gedeeld door de verzekerde 

waarde. De korting is van overeenkomstige toepassing op de berekening van de vergoeding van de 

verzekerde kosten (zie afdeling C, § 3). 

5. Restwaarden 

Residuele waarden worden gecrediteerd. 

 

Sectie D: Definitie van verzekerde en niet-verzekerde risico's (geldig voor de secties A en B) 

§ 1 Brand, blikseminslag, overspanning door bliksem, explosie, implosie, motorvoertuigen, 

vliegtuigen of waterscooters 

1. Brand 

Een brand is een brand die is ontstaan zonder of met achterlating van een goede kachel en die zich 

zelf kan verspreiden. 

2. Blikseminslag 

Blikseminslag is de onmiddellijke overgang van een bliksemschicht naar de dingen. Schade door 

overspanning, overstroom of kortsluiting van elektrische apparatuur en apparaten is alleen verzekerd 
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als er andere soorten schade zijn veroorzaakt aan eigendommen op het terrein waarop de plaats van 

verzekering zich bevindt door blikseminslag. 

Sporen van een blikseminslag op deze eigenschap, op antennes die zich daar bevinden of andere 

zaken dan elektrische apparatuur en apparaten zijn gelijk aan schade van een andere soort. 

3. Flitsoverspanning 

Overspanning veroorzaakt door bliksem is schade veroorzaakt door overspanning, overstroom en 

kortsluiting als gevolg van bliksem of andere atmosferische elektriciteit aan verzekerde elektrische 

apparatuur en apparaten. 

4. Explosie, implosie, deflagratie, supersonische drukgolven 

a) Explosie is een plotselinge manifestatie van een kracht als gevolg van de expansie van gassen of 

dampen. Een explosie van een vat (ketel, leidingen, enz.) is alleen aanwezig als de wand van het vat 

zodanig is gescheurd dat een plotselinge verevening van het drukverschil binnen en buiten het vat 

plaatsvindt. Als een explosie wordt veroorzaakt in een container door een chemische reactie, is het 

niet nodig om de wand te scheuren. 

b) Implosion is een plotselinge, onvoorspelbare instorting van een hol lichaam door externe overdruk 

als gevolg van een interne negatieve druk. 

c) Deflagratie: de verbranding van gas, stoom en stof als gevolg van het ontbreken van voorafgaande 

ventilatie van de stookinstallatie. De verbrandingsreactie leidt tot een toename van het volume tot 1 

m/s. d) Schade veroorzaakt door een supersonische drukgolf is aanwezig als deze werd veroorzaakt 

door een vliegtuig dat de geluidsbarrière is overgestoken en deze drukgolf heeft een direct effect op 

het verzekerde eigendom. 

5. De impact of het neerstorten van een luchtvaartuig of een motorvoertuig, zijn onderdelen of zijn 

lading wordt vernietigd, beschadigd of verloren. 

6. Onverzekerde schade 

De volgende zaken zijn niet verzekerd 

a) zonder rekening te houden met de bijdragende oorzaken, schade veroorzaakt door aardbevingen; 

b) zondebokschade; 

c) schade aan verbrandingsmotoren veroorzaakt door de explosies in de verbrandingskamer en 

schade aan de schakelapparatuur van elektrische schakelaars door de daarin optredende gasdruk; 

d) brandschade aan verzekerde goederen veroorzaakt door blootstelling aan een nuttige brand of 

warmte voor verwerking of andere doeleinden; dit geldt ook voor goederen waarin of waardoor de 

nuttige brand of warmte wordt opgewekt, bemiddeld of overgedragen. 

De uitsluitingen op grond van b) tot en met d) zijn niet van toepassing op schade veroorzaakt door 

het feit dat een verzekerd risico op grond van nr. 1 op andere zaken is ontstaan. 
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§ 2 Inbraak 

1. inbraak 

Inbraak treedt op wanneer de dief 

a) inbreekt, betreedt of betreedt een ruimte van een gebouw door middel van een sleutel waarvan 

de vervaardiging van het slot niet is geïnitieerd of goedgekeurd door een bevoegd persoon 

(verkeerde sleutel) of doordringt door middel van andere werktuigen; het gebruik van een verkeerde 

sleutel is niet reeds bewezen indien is vastgesteld dat verzekerde voorwerpen verloren zijn gegaan; 

b) een container in een ruimte van een gebouw openbreekt of een verkeerde sleutel (zie a) of ander 

gereedschap gebruikt om de container te openen; het gebruik van een verkeerde sleutel is niet 

bewezen wanneer is vastgesteld dat verzekerde voorwerpen verloren zijn gegaan; 

c) gestolen goederen uit een afgesloten ruimte in een gebouw, nadat zij het gebouw zijn 

binnengeslopen of daar verborgen zijn gehouden; 

d) op heterdaad wordt betrapt in een ruimte van een gebouw in geval van diefstal en gebruik maakt 

van een van de in punt 3, onder a), aa), of punt 3, onder a), bb), bedoelde middelen om het bezit van 

de gestolen goederen te bewaren; 

e) een container in een ruimte van een gebouw doordringt of opent met de juiste sleutel die hij in of 

buiten de plaats van verzekering heeft verkregen door inbraak of diefstal overeenkomstig punt 4; 

f) een ruimte in een gebouw betreedt met de juiste sleutel, die hij binnen of buiten de plaats van 

verzekering heeft gestolen, op voorwaarde dat noch de 

De verzekeringnemer was nog steeds in hechtenis toen de sleutel door nalatigheid werd gestolen. 

2. Vandalisme na een inbraak 

Vandalisme na inbraak wordt geacht zich te hebben voorgedaan als de dader de plaats van 

verzekering betreedt op een van de manieren beschreven in nr. 1 a), nr. 1 e) of nr. 1 f) en opzettelijk 

verzekerde goederen vernietigt of beschadigt. 

Derde overval 

a) Overvallen worden geacht te bestaan indien 

aa) geweld wordt gebruikt tegen de verzekeringnemer om zijn weerstand tegen het verwijderen van 

verzekerde zaken op te heffen. Er is geen sprake van geweld als verzekerde voorwerpen worden 

gestolen zonder bewuste weerstand te overwinnen (eenvoudige diefstal/trucdiefstal); 

bb) de verzekeringnemer geeft verzekerde goederen af of laat deze wegnemen omdat een daad van 

geweld met gevaar voor het leven of ledemaat wordt bedreigd, die moet worden gepleegd binnen de 

plaats van verzekering - in het geval van meerdere verzekeringsplaatsen binnen de plaats van 

verzekering waar de dreiging ook wordt gemaakt -; 
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cc) de verzekerde voorwerpen worden bij de verzekeringnemer weggehaald omdat zijn lichamelijke 

toestand onmiddellijk voor de verhuizing is aangetast als gevolg van een ongeval of als gevolg van 

een andere oorzaak waarvoor hij niet in gebreke is gebleven, zoals flauwvallen of een hartaanval, en 

zijn veerkracht daardoor is uitgeschakeld. 

b) De Verzekerde is gelijk aan de personen die met zijn toestemming in de woning aanwezig zijn. 

c) Voorwerpen die alleen op verzoek van de dader naar de plaats van overlevering of verwijdering 

worden gebracht, zijn niet verzekerd, tenzij zij alleen worden binnengebracht in de plaats van 

verzekering waar de onder a) bedoelde feiten zijn gepleegd. 

4. Niet-verzekerde schade 

De verzekering dekt geen schade veroorzaakt door andere natuurrampen (overstroming, terugslag, 

aardbeving, verzakking, aardverschuiving, sneeuwdruk, lawines, vulkaanuitbarsting), ongeacht de 

oorzaken. 

§ 3 Leidingwater 

1. Breukschade 

Voor zover leidingen of installaties overeenkomstig a) en b) tot de verzekerde inboedel behoren (zie 

§ B, § 1), vergoedt de verzekeraar alle schade die zich binnen gebouwen voordoet. 

a) vorst en andere breuk van leidingen 

aa) de watertoevoer (toevoer- of afvoerleidingen) of de daarop aangesloten slangen; 

bb) warm water of stoomverwarming en airconditioning, warmtepompen of zonne-energiesystemen; 

cc) waterblus- of sprinklerinstallaties, mits deze leidingen geen deel uitmaken van ketels, ketels of 

soortgelijke systemen. 

b) Vorstschade aan de volgende installaties: 

aa) Badkamers, wastafels, spoeltoiletten, kranen (bijv. water en afsluitkranen, kleppen, afvoerputten, 

watermeters) en de bijbehorende aansluitslangen; 

bb) Radiatoren, ketels, ketels, ketels of soortgelijke onderdelen van warm water, stoom, 

airconditioning, warmtepomp of zonne-energiesystemen. De gehele constructie, inclusief de 

vloerplaat, wordt beschouwd als zijnde binnen in het gebouw. Leidingen van zonneboilersystemen 

op het dak worden beschouwd als leidingen in het gebouw. Tenzij anders is overeengekomen, zijn 

leidingen en installaties onder de vloerplaat (dragend of niet-dragend) niet verzekerd. 

2. Bevochtigingsschade 

De Verzekeraar betaalt schadevergoeding voor verzekerde zaken die zijn vernietigd, beschadigd of 

verloren als gevolg van het ontsnappen van leidingwater in strijd met de voorschriften. Het 

leidingwater moet zijn gelekt uit watertoevoerleidingen (toevoer- en afvoerleidingen) of aangesloten 

slangen, andere op dit leidingsysteem of hun watervoerende onderdelen, uit heetwater- of 
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stoomverwarmingstoestellen, uit airconditioning, warmtepompen of zonne-energiesystemen, uit 

blus- en sprinklerinstallaties, alsmede uit waterbedden en aquaria. Pekel, oliën, koel- en 

koudemiddelen van airconditioning, warmtepomp of zonneboilersystemen en stoom staan gelijk aan 

leidingwater. 

3. Niet-verzekerde schade 

a) De volgende personen zijn niet verzekerd, ongeacht de bijdragende oorzaken: Schade veroorzaakt 

door 

aa) peddel- of schoonmaakwater; 

bb) Spons; 

cc) grondwater, stilstaand of stromend water, overstroming, neerslag of terugstroming als gevolg van 

deze oorzaken; 

dd) aardbevingen, sneeuwdruk, lawines, lawines, vulkaanuitbarstingen; 

ee) verzakking of aardverschuiving, tenzij het in punt 2 bedoelde leidingwater de verzakking of 

aardverschuiving heeft veroorzaakt; 

ff) Het openen van de sprinklers of het bedienen van de sprinklersproeiers als gevolg van een brand, 

door middel van druktesten of door aanpassingen of reparaties aan het verzekerde gebouw of aan 

het waterblus- of sprinklersysteem; 

gg) leidingwater uit emmers, gieters of andere mobiele containers. 

b) De verzekeraar betaalt geen vergoeding voor verlies of schade 

aa) op gebouwen of delen van gebouwen die niet gereed zijn voor bewoning en op voorwerpen in 

die gebouwen of delen van gebouwen; 

bb) de inhoud van een aquarium als gevolg van het lekken van water uit het aquarium. 

§ 4 Natuurlijke gevaren 

1. Storm, hagel 

a) Een storm is een weersafhankelijke luchtbeweging van ten minste windkracht 8 naar Beaufort 

(windsnelheid ten minste 62 km/uur). Indien de windkracht niet kan worden bepaald voor de 

schadeplaats, wordt windkracht 8 aangenomen indien de verzekeringnemer kan aantonen dat 

aa) de verplaatsing van lucht in de nabijheid van de verzekerde goederen schade heeft veroorzaakt 

aan gebouwen in perfecte staat of aan andere, even resistente objecten, of dat 

bb) de schade als gevolg van de onberispelijke staat van het verzekerde gebouw of het gebouw 

waarin het verzekerde goed zich bevond of gebouwen die structureel met dit gebouw verbonden 

zijn, mag alleen door storm zijn veroorzaakt. 

b) hagel is een stevige weersneerslag in de vorm van ijskorrels. 
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c) De verzekeraar betaalt schadevergoeding voor de verzekerde zaken die worden vernietigd, 

beschadigd of verloren zijn gegaan. 

aa) door de directe invloed van de storm of hagel op verzekerde goederen of op gebouwen waarin 

verzekerde goederen zich bevinden; 

bb) door een storm of hagel die delen van gebouwen, bomen of andere voorwerpen naar verzekerde 

voorwerpen of naar gebouwen waarin zich verzekerde voorwerpen bevinden, gooit; 

cc) als gevolg van schade aan verzekerde zaken volgens aa) of bb); 

dd) door de directe invloed van de storm of hagel op gebouwen die structureel verbonden zijn met 

het verzekerde gebouw of de gebouwen waarin het verzekerde goed zich bevindt; 

ee) door een storm of hagel waarbij delen van gebouwen, bomen of andere voorwerpen worden 

gegooid op gebouwen die structureel verbonden zijn met het verzekerde gebouw of de gebouwen 

waarin de verzekerde voorwerpen zich bevinden. 

§ 5 Andere natuurlijke gevaren 

1. Verzekerde risico's 

a) Overstroming 

Overstroming is de overstroming van het land en de bodem van het verzekeringsbedrijf met 

aanzienlijke hoeveelheden oppervlaktewater door 

aa) Opgraving van oppervlaktewateren (staand of stromend); 

bb) Atmosferische neerslag; 

cc) Grondwaterlekkage naar het aardoppervlak als aa) of bb). 

b) Terugstuwing 

Terugstuwing treedt op wanneer water in strijd met de voorschriften het gebouw binnendringt door 

overstromend oppervlaktewater (staand of stromend water) of door neerslag uit de eigen 

afvoerleidingen of de bijbehorende installaties van het gebouw. 

c) Aardbevingen 

Aardbeving is een natuurlijke trilling van het aardoppervlak veroorzaakt door geofysische processen 

in het binnenste van de aarde. Aardbeving wordt verondersteld als de verzekeringnemer kan 

bewijzen dat 

aa) de natuurlijke trillingen van de grond in de nabijheid van de verzekeringsplaats schade heeft 

veroorzaakt aan gebouwen in perfecte staat of aan andere, even bestendige voorwerpen, of 

bb) de schade als gevolg van de perfecte staat van de verzekerde zaken kan alleen zijn veroorzaakt 

door een aardbeving. 
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d) Verzakking van de grond 

Het verlagen van de grond is een natuurlijke verlaging van de grond boven natuurlijke holtes. 

e) Aardverschuiving 

Aardverschuiving is een natuurlijke glijbaan of val van aarde- of rotsmassa's. 

f) Sneeuwdruk 

Sneeuwdruk is het effect van het gewicht van sneeuw- of ijsmassa's. 

g) Lawines 

Lawines zijn massa's sneeuw of ijs die op berghellingen vallen. 

h) Vulkaanuitbarsting 

Vulkaanuitbarsting is een plotselinge uitbarsting van druk tijdens het breken van de aardkorst, in 

verband met lavaeffusies, aserupties of het ontsnappen van andere materialen en gassen. 

4. Niet-verzekerde schade 

a) De volgende personen zijn niet verzekerd, ongeacht de bijdragende oorzaken: Schade veroorzaakt 

door 

aa) Stormvloed; 

bb) Doordringen van regen, hagel, sneeuw of vuil door slecht gesloten ramen, buitendeuren of 

andere openingen, tenzij deze openingen het gevolg zijn van een van de verzekerde natuurrampen 

(zie artikel D § 4 nr. 1) en schade aan het gebouw vormen; 

cc) Grondwater dat het aardoppervlak niet bereikt (zie nr. 1 a) cc); 

dd) brand, blikseminslag, overspanning veroorzaakt door blikseminslag, explosie, impact of crash van 

een motorvoertuig, vliegtuig of waterscooter, zijn onderdelen of lading; dit geldt niet indien deze 

risico's veroorzaakt zijn door een verzekerde aardbeving; 

ee) droogte of uitdroging. 

b) De verzekeraar betaalt geen vergoeding voor schade aan 

aa) gebouwen of delen van gebouwen die niet gereed zijn voor bewoning en objecten die zich in 

deze gebouwen of delen van gebouwen bevinden; 

bb) etalages en etalages. 

 

5. Aftrekbaar 
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In geval van een verzekerde gebeurtenis wordt het eigen risico, zoals overeengekomen in afdeling A, 

§ 2, nr. 3 en afdeling B, § 2, nr. 5, in mindering gebracht. 

 

Sectie E: Algemeen deel (geldig voor sectie A-D) 

§ 1 Procedure voor deskundigen 

1. Vaststelling van het schadebedrag 

Na het plaatsvinden van de verzekerde gebeurtenis kan de verzekeringnemer eisen dat het bedrag 

van de schade in een deskundigenprocedure wordt vastgesteld. Verzekeraars en verzekeringnemers 

kunnen ook samen tot overeenstemming komen over een dergelijke deskundige procedure. 

2. Andere bevindingen 

De expertprocedure kan in overleg worden uitgebreid tot verdere bevindingen over de verzekerde 

gebeurtenis. 

3. Procedure voorafgaand aan de opsporing 

Voor de deskundigenprocedure geldt het volgende: 

a) Elke partij wijst een deskundige in tekstvorm aan. 1. De ene partij die haar deskundige heeft 

aangewezen, kan de andere in tekstvorm uitnodigen om de tweede deskundige aan te wijzen, met 

vermelding van de deskundige die zij heeft aangewezen. Indien de tweede deskundige niet binnen 

twee weken na ontvangst van het verzoek wordt benoemd, kan de verzoekende partij hem laten 

aanwijzen door de plaatselijke rechter die bevoegd is voor de plaats waar de schade zich heeft 

voorgedaan. Het verzoek van de Verzekeraar moet de aandacht van de Verzekerde vestigen op deze 

consequentie. 

b) De verzekeraar mag geen persoon als deskundige aanwijzen die 

van de verzekeringnemer of heeft een permanente zakelijke relatie met hem; voorts is er niemand 

die in dienst is van of een soortgelijke relatie heeft met een concurrent of zakenpartner. 

c) Beide deskundigen geven in tekstvorm aan voordat hun bevindingen worden gedaan 

een derde deskundige als voorzitter. De bepaling onder b) is van overeenkomstige toepassing op de 

benoeming van een voorzitter door de deskundigen. Indien de deskundigen geen overeenstemming 

bereiken, wordt de voorzitter op verzoek van een van de partijen benoemd door de plaatselijke 

rechtbank van de plaats waar de schade zich heeft voorgedaan. 

4. Vastberadenheid 

De bevindingen van de deskundigen moeten bevatten: 
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a) een lijst van de verloren, vernietigde en beschadigde verzekerde voorwerpen en hun verzekerde 

waarden in overeenstemming met de verzekeringsovereenkomst op het moment van de verzekerde 

gebeurtenis; 

b) de kosten van herstel en vervanging; 

c) de restwaarden van de door de schade getroffen voorwerpen; 

d) de uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst verzekerde kosten; 

e) de verzekerde waarde van de verzekerde goederen die op het moment van het verzekerde voorval 

niet door het verlies zijn aangetast, indien er geen afstand van onderverzekering is gedaan. 

5. Procedure na vaststelling 

De deskundige deelt zijn bevindingen gelijktijdig aan beide partijen mee. Indien de bevindingen van 

de deskundigen onderling verschillen, draagt de verzekeraar deze onverwijld over aan de voorzitter. 

Deze laatste beslist over de punten waarover nog een geschil bestaat, binnen de grenzen van de 

bevindingen van de deskundigen en deelt zijn beslissing tegelijkertijd aan beide partijen mee. De 

bevindingen van de deskundigen of de voorzitter zijn bindend voor de contractpartijen, tenzij wordt 

aangetoond dat zij duidelijk afwijken van de werkelijke situatie. Op basis van deze bindende 

bevindingen berekent de verzekeraar de schadevergoeding. In het geval van niet-bindende 

vaststellingen worden deze bij rechterlijke beslissing gedaan. Dit geldt ook indien de deskundigen 

niet in staat of niet bereid zijn de vaststelling te doen of indien zij deze uitstellen. 

6. Kosten 

Tenzij anders is overeengekomen, draagt elke partij de kosten van haar deskundige. De kosten van 

de voorzitter worden gelijkelijk door elk van de partijen gedragen. 

7. Verplichtingen 

De deskundigenprocedure laat de verplichtingen van de verzekeringnemer onverlet. 

§ 2 Contractueel overeengekomen bijzondere verplichtingen van de verzekeringnemer vóór de 

verzekerde gebeurtenis, veiligheidsvoorschriften 

1. Veiligheidsvoorschriften 

Zoals contractueel overeengekomen, bijzondere verplichtingen, moet de verzekeringnemer 

a) de verzekerde zaken, in het bijzonder watergedragen installaties en apparatuur, daken en aan de 

buitenkant bevestigde zaken, te allen tijde in goede staat te houden en gebreken of schade 

onverwijld te laten herstellen; 

b) om ongebruikte gebouwen of delen van gebouwen in alle perioden van het jaar voldoende 

frequent te controleren en om alle watervoerende installaties en voorzieningen af te sluiten, leeg te 

maken en leeg te houden; 
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c) alle gebouwen en delen van gebouwen tijdens het koude seizoen te verwarmen en dit voldoende 

vaak te controleren of alle watervoerende installaties en voorzieningen daar af te sluiten, te legen en 

te onderhouden; 

d) om schade als gevolg van overstroming of terugloop van water te voorkomen 

aa) in het geval van ruimten waar het risico van terugstuwing bestaat, de terugstuwinrichtingen in 

werking te houden; en 

bb) om de afvoerleidingen vrij te houden op het terrein van de verzekering. 

2. Gevolgen van de niet-nakoming van de verplichting 

Indien de verzekeringnemer een van de in punt 1 genoemde verplichtingen niet nakomt, heeft de 

verzekeraar het recht de overeenkomst op te zeggen onder de in punt B, § 11, nr. 1, onder b) en nr. 

3, beschreven voorwaarden, of wordt hij geheel of gedeeltelijk schadeloos gesteld. 

§ 3 Bijzondere omstandigheden die het risico verhogen 

1. toename van het risico dat moet worden aangemeld 

Er kan met name sprake zijn van een risicoverhoging waarvoor kennisgeving overeenkomstig sectie E, 

§ 12, vereist is, indien 

a) een omstandigheid die de verzekeraar vóór het sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd; 

b) een gebouw of het grootste deel van een gebouw niet wordt gebruikt; 

c) bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd aan een gebouw waarbij het dak geheel of gedeeltelijk 

wordt verwijderd of waardoor het gebouw overwegend onbruikbaar wordt; 

d) in het verzekerde gebouw een aanvang wordt gemaakt met de exploitatie of een wijziging in het 

verzekerde gebouw; 

e) het gebouw wordt na het sluiten van het contract onder monumentenzorg geplaatst. 

2. gevolgen van een toename van het risico 

Voor de gevolgen van een toename van het risico, zie hoofdstuk E, § 12, punten 3 tot en met 5. 

§ 4 Verplichting voor de verzekeringnemer of zijn vertegenwoordiger om kennis te geven tot het 

sluiten van de overeenkomst 

De Verzekerde dient de Verzekeraar in kennis te stellen van alle bekende risico-omstandigheden die 

de Verzekeraar in tekstvorm heeft gevraagd en die relevant zijn voor de beslissing van de 

Verzekeraar om de overeenkomst met de overeengekomen inhoud te sluiten. De verzekeringnemer 

is eveneens verplicht de verzekeraar op de hoogte te stellen indien de verzekeraar vragen in de zin 

van zin 1 in tekstvorm stelt na zijn contractverklaring, maar vóór de aanvaarding van het contract. 
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2. De juridische gevolgen van de schending van de openbaarmakingsplicht 

a) wijziging van het contract 

Indien de verzekeringnemer niet opzettelijk de openbaarmakingsplicht heeft geschonden en indien 

de verzekeraar de overeenkomst ook op andere voorwaarden had gesloten indien hij op de hoogte 

was geweest van de niet bekendgemaakte risico-omstandigheden, worden de andere voorwaarden 

op verzoek van de verzekeraar met terugwerkende kracht onderdeel van de overeenkomst. 

In geval van plichtsverzuim buiten de schuld van de verzekeringnemer, worden de andere 

voorwaarden een integrerend deel van de overeenkomst vanaf de lopende verzekeringsperiode. 

Indien de premie met meer dan 10 procent wordt verhoogd als gevolg van een wijziging in de polis of 

indien de verzekeraar de risicoverzekering voor de niet bekendgemaakte omstandigheid uitsluit, kan 

de verzekeringnemer de overeenkomst zonder opzegtermijn opzeggen binnen een maand na 

ontvangst van de kennisgeving van de verzekeraar. In deze kennisgeving van de wijziging van het 

contract moet de verzekeraar de verzekeringnemer op de hoogte brengen van zijn recht om het 

contract op te zeggen. 

b) Terugtrekking en vrijheid van uitvoering 

Indien de verzekeringnemer zijn openbaarmakingsplicht volgens nr. 1 schendt, kan de verzekeraar 

zich uit het contract terugtrekken, tenzij de verzekeringnemer noch opzettelijk, noch uit grove 

nalatigheid de openbaarmakingsplicht heeft geschonden. In geval van grove nalatigheid van de 

verzekeringnemer is het recht van de verzekeraar om zich uit het contract terug te trekken 

uitgesloten indien de verzekeringnemer bewijst dat de verzekeraar het contract onder dezelfde of 

andere voorwaarden zou hebben gesloten indien hij op de hoogte was geweest van de niet gemelde 

omstandigheden. Indien de verzekeraar zich na het plaatsvinden van de verzekerde gebeurtenis 

terugtrekt, is hij niet verplicht tot schadevergoeding, tenzij de verzekeringnemer bewijst dat de 

schending van de mededelingsplicht verband houdt met een omstandigheid die noch de oorzaak, 

noch de vaststelling van de verzekerde gebeurtenis, noch de vaststelling of de omvang van de 

schadevergoedingsplicht van de verzekeraar is. Indien de Verzekerde op frauduleuze wijze de plicht 

tot openbaarmaking heeft geschonden, is de Verzekeraar niet verplicht tot schadeloosstelling. 

c) Beëindiging 

Indien de Verzekerde door lichte nalatigheid of buiten zijn schuld zijn meldingsplicht volgens nr. 1 

niet nakomt, kan de Verzekeraar het contract opzeggen met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van één maand, tenzij de Verzekeraar het contract onder dezelfde of andere 

voorwaarden zou hebben gesloten indien hij op de hoogte was geweest van de niet-gemelde 

omstandigheden. 

d) Uitsluiting van de rechten van de verzekeraar 

Het recht van de verzekeraar om de overeenkomst te wijzigen (a), zich uit de overeenkomst terug te 

trekken (b) en de overeenkomst te beëindigen (c) is uitgesloten indien de verzekeraar op de hoogte 

was van de niet bekendgemaakte risico-omstandigheid of de onjuiste kennisgeving. 
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e) Betwisting 

Het recht van de verzekeraar om het contract te betwisten wegens frauduleuze verkeerde 

voorstelling van zaken blijft onaangetast. 

3. Termijn voor de uitoefening van de rechten van de verzekeraar 

De Verzekeraar moet binnen een maand de rechten om het contract te wijzigen (nr. 2 a), het 

contract op te zeggen (nr. 2 b) of het contract (nr. 2 c) schriftelijk opzeggen, met vermelding van de 

omstandigheden waarop hij zijn verklaring baseert. Tot staving van zijn vordering kan hij vervolgens 

binnen een maand na het bekend worden ervan verdere omstandigheden aangeven. De periode van 

één maand begint met het tijdstip waarop de 

de verzekeraar zich bewust wordt van de schending van de openbaarmakingsplicht en van de 

omstandigheden die het door hem in elk geval ingeroepen recht rechtvaardigen. 

4. Juridische gevolgen 

De Verzekeraar heeft slechts het recht om het contract te wijzigen (nr. 2 a), het contract op te zeggen 

(nr. 2 b) en het contract op te zeggen (nr. 2 c) indien hij de Verzekerde door middel van een 

afzonderlijke kennisgeving in tekstvorm op de hoogte heeft gebracht van de gevolgen van de niet-

nakoming van de verplichting tot kennisgeving. 

5. Vertegenwoordiger van de verzekeringnemer 

Indien de overeenkomst wordt gesloten door een vertegenwoordiger van de verzekeringnemer, 

wordt bij de toepassing van de punten 1 en 2 rekening gehouden met zowel de kennis en de 

bedrieglijke opzet van de vertegenwoordiger als de kennis en de bedrieglijke opzet van de 

verzekeringnemer. De verzekeringnemer kan zich alleen beroepen op het feit dat de 

openbaarmakingsplicht niet opzettelijk of door grove nalatigheid is geschonden indien noch de 

vertegenwoordiger noch de verzekeringnemer zich schuldig heeft gemaakt aan opzet of grove 

nalatigheid. 

6. Het verstrijken van de rechten van de verzekeraar 

De rechten van de verzekeraar om het contract te wijzigen (nr. 2a), het contract op te zeggen (nr. 2b) 

en het contract te beëindigen (nr. 2c) vervallen vijf jaar na de sluiting van het contract. Dit geldt niet 

voor verzekerde gebeurtenissen die zich vóór het verstrijken van deze termijn hebben voorgedaan. 

De termijn bedraagt tien jaar indien de verzekeringnemer of zijn vertegenwoordiger opzettelijk of 

frauduleus de openbaarmakingsplicht heeft geschonden. 

§ 5 Begin van de verzekeringsdekking, duur en einde van het contract 

1. Aanvang van de verzekeringsdekking 

Behoudens de bepalingen inzake de gevolgen van te late betaling of niet-betaling van de eerste 

premie of eenmalige premie, gaat de verzekeringsdekking in op het in de polis vermelde tijdstip. 
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2. Duur 

De overeenkomst wordt gesloten voor de in de polis vermelde periode. 

3. Stilzwijgende verlenging 

In het geval van een overeenkomst met een looptijd van ten minste een jaar wordt de overeenkomst 

telkens met een jaar verlengd, tenzij een van de overeenkomstsluitende partijen uiterlijk drie 

maanden voor het verstrijken van de respectieve looptijd van de overeenkomst een kennisgeving van 

opzegging ontvangt. 

4. Contractduur van minder dan een jaar 

In het geval van een overeenkomst met een looptijd van minder dan een jaar eindigt de 

overeenkomst op het geplande tijdstip zonder dat een opzeggingstermijn vereist is. 

5. Bewijs in het geval van een geregistreerd zekerheidsrecht op een onroerend goed door een 

werkelijke schuldeiser 

Indien een werkelijke schuldeiser zijn zekerheidsrecht op een onroerend goed heeft geregistreerd, is 

een beëindiging van de verzekeringsrelatie door de verzekeringnemer met betrekking tot de 

risicogroep brand, blikseminslag, overspanning veroorzaakt door blikseminslag, ontploffing, implosie, 

crash of impact van een motorvoertuig, luchtvaartuig of waterscooter slechts van kracht indien de 

verzekeringnemer ten minste één maand voor het verstrijken van de verzekeringsovereenkomst 

heeft aangetoond dat het onroerend goed ten laatste op het tijdstip waarop de beëindiging was 

toegestaan, niet bezwaard was met het zekerheidsrecht op het onroerend goed of dat de werkelijke 

schuldeiser met de beëindiging heeft ingestemd. Dit geldt niet voor beëindiging na verkoop of in 

geval van een verzekerde gebeurtenis. 

6. Verlies van verzekerde rente 

Indien het verzekerde belang ophoudt te bestaan na de aanvang van de verzekering, eindigt de 

overeenkomst op het tijdstip waarop de verzekeraar kennis krijgt van de beëindiging van het risico. 

§ 6 Premies, verzekeringsperiode 

Afhankelijk van de overeenkomst worden de premies maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, 

halfjaarlijks, jaarlijks of vooruitbetaald in de vorm van een eenmalige premie. Volgens de 

overeenkomst over de lopende betalingen bestrijkt de verzekeringsperiode een maand, een 

kwartaal, een half jaar of een jaar. In het geval van een enkele premie is de verzekeringsperiode de 

overeengekomen looptijd van het contract, maar niet langer dan één jaar. 

§ 7 Vervaldag van de eerste premie of eenmalige premie, gevolgen van te late betaling of niet-

betaling 

1. looptijd van de eerste premie of eenmalige premie 

De eerste of eenmalige premie wordt - ongeacht het bestaan van een herroepingsrecht - 

onmiddellijk na de in de polis vermelde datum van de overeengekomen aanvang van de verzekering 
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betaald. Indien de overeengekomen aanvangsdatum van de verzekering vóór het sluiten van de 

overeenkomst valt, wordt de eerste of eenmalige premie onmiddellijk na het sluiten van de 

overeenkomst betaald. Indien de verzekeringnemer niet onmiddellijk na het in de eerste of tweede 

zin genoemde tijdstip betaalt, gaat de dekking pas in nadat de betaling heeft plaatsgevonden. Indien 

de verzekering afwijkt van de aanvraag of afspraken van de verzekeringnemer, wordt de eerste of 

eenmalige premie ten vroegste één maand na ontvangst van de verzekering betaald. 

2. herroepingsrecht van de verzekeraar in geval van wanbetaling 

Indien de eerste of eenmalige premie niet op de in punt 1 genoemde vervaldag wordt betaald, kan 

de verzekeraar het contract opzeggen zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden. Intrekking is 

uitgesloten indien de verzekeringnemer niet verantwoordelijk is voor de niet-betaling. 

3. de vrijheid van de verzekeraar om uitkeringen te verstrekken 

Indien de verzekeringnemer de eerste of enige premie niet op de in nr. 1 genoemde vervaldag 

betaalt, is de verzekeraar niet verplicht de verzekeringnemer schadeloos te stellen voor een 

verzekerde gebeurtenis die zich vóór de betaling van de premie heeft voorgedaan, indien hij de 

verzekeringnemer door afzonderlijke betaling van de premie heeft betaald. 

De verzekeringspolis wordt geacht de aandacht te hebben gevestigd op deze rechtsgevolgen van het 

niet betalen van de premie door de verzekerde door middel van een mededeling in tekstvorm of 

door een opvallende verwijzing in de verzekeringspolis. De verzekeringnemer is echter niet 

vrijgesteld van betaling indien hij niet verantwoordelijk is voor de niet-betaling. 

§ 8 Vervolgpremie 

1. Vervaldag 

a) Aan het begin van de overeengekomen verzekeringsperiode is een volgende premie verschuldigd. 

b) De betaling wordt geacht tijdig te zijn verricht indien deze binnen de op de polis of premiefactuur 

vermelde termijn plaatsvindt. 

2. Schadevergoeding in geval van vertraging 

Indien de verzekeringnemer met de betaling van een vervolgpremie achterstallig is, heeft de 

verzekeraar recht op vergoeding van de schade als gevolg van de achterstallige betalingen. 

3. Vrijheid van uitvoering en recht op beëindiging na aanmaning 

a) Indien de verzekeringnemer een volgende premie niet tijdig betaalt, kan de verzekeraar op kosten 

van de verzekeringnemer betaling in tekstvorm van de verzekeringnemer eisen en een 

betalingstermijn van ten minste twee weken na ontvangst van de aanmaning (herinnering) 

vaststellen. 
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De aanmaning is alleen effectief als de verzekeraar de premie, de rente en de achterstallige kosten 

voor elk contract gedetailleerd kwantificeert en tevens wijst op de juridische gevolgen - vrijheid van 

uitvoering en recht op beëindiging - als gevolg van te late betaling. 

b) Indien een verzekerde gebeurtenis zich voordoet na het verstrijken van de in de aanmaning 

gestelde betalingstermijn en indien de verzekeringnemer in gebreke blijft met de betaling van de 

premie of de rente of kosten op het moment dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet, is de 

verzekeraar ontheven van de verplichting tot schadevergoeding. 

c) Na het verstrijken van de in de aanmaning gestelde betalingstermijn kan de verzekeraar de 

overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen 

indien de verzekeringnemer in gebreke blijft met de betaling van de verschuldigde bedragen. De 

opzegging kan worden gecombineerd met de vaststelling van de betalingstermijn op zodanige wijze 

dat deze bij het verstrijken van de termijn van kracht wordt indien de verzekeringnemer op dat 

moment in gebreke blijft. De verzekeringnemer moet hiervan uitdrukkelijk op de hoogte worden 

gesteld bij de kennisgeving van de opzegging. 

4. Betaling van de premie na beëindiging van de overeenkomst 

De opzegging wordt ongeldig indien de verzekeringnemer binnen een maand na de opzegging betaalt 

of, indien de opzegging verband houdt met de vaststelling van de termijn, binnen een maand na het 

verstrijken van de termijn. De bepaling over de schadevergoedingsvrijheid van de verzekeraar (nr. 3 

b) blijft onverlet. 

§ 9 Incassoprocedure 

1. Verplichtingen van de verzekeringnemer 

Indien voor de inning van de premie een automatische incasso is overeengekomen, moet de 

verzekeringnemer op het moment dat de premie verschuldigd is, zorgen voor voldoende dekking van 

de rekening. 

2. Wijziging van de betalingsmethode 

Indien de verzekeringnemer verantwoordelijk is voor het feit dat één of meer premies ondanks 

herhaalde incassopogingen niet kunnen worden geïnd, heeft de verzekeraar het recht om de 

automatische incassoovereenkomst in tekstvorm op te zeggen. In de opzegging moet de verzekeraar 

erop wijzen dat de verzekeringnemer verplicht is de verschuldigde premie en toekomstige premies 

zelf over te dragen. Verwerkingskosten die door de banken in rekening worden gebracht voor 

mislukte automatische incasso's kunnen aan de verzekeringnemer in rekening worden gebracht. 

§ 10 Premie voor voortijdige beëindiging van het contract 

1. Algemeen beginsel 

a) In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst heeft de verzekeraar slechts recht op 

het gedeelte van de premie dat overeenkomt met de periode waarin de verzekeringsdekking 

bestond. 
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b) Indien de verzekerde rente na de aanvang van de verzekering ophoudt te bestaan, heeft de 

verzekeraar recht op de premie waarop hij aanspraak had kunnen maken indien de verzekering 

slechts was aangevraagd tot op het tijdstip waarop de verzekeraar kennis kreeg van het renteverlies. 

2. Premie of zakelijke vergoeding in geval van herroeping, herroeping, herroeping, ontbinding en 

gebrek aan verzekerde rente 

a) Indien de verzekeringnemer gebruik maakt van zijn recht om zijn polisverklaring binnen 14 dagen 

in te trekken, betaalt de verzekeraar slechts het gedeelte van de premies dat toe te rekenen is aan de 

periode na ontvangst van de herroeping terug. Voorwaarde is dat de verzekeraar in de instructie over 

het herroepingsrecht, de rechtsgevolgen van de herroeping en het uit te keren bedrag heeft 

aangegeven en dat de verzekeringnemer ermee heeft ingestemd dat de verzekeringsdekking 

aanvangt voor het einde van de herroepingstermijn. Indien de opdracht volgens zin 2 niet is gegeven, 

vergoedt de verzekeraar bovendien de over het eerste verzekeringsjaar betaalde premie. Dit geldt 

niet als de verzekeringnemer aanspraak heeft gemaakt op uitkeringen uit de 

verzekeringsovereenkomst. 

b) Indien de verzekeringsrelatie door opzegging door de verzekeraar wordt beëindigd omdat de 

verzekeringnemer de verzekeraar niet schriftelijk in kennis heeft gesteld van de risico-

omstandigheden waarvoor de verzekeraar vóór de aanvaarding van de overeenkomst had gevraagd, 

heeft de verzekeraar recht op de premie totdat de verklaring van opzegging van kracht wordt. Indien 

de verzekeringsrelatie wordt beëindigd door opzegging van de verzekeraar omdat de eenmalige 

premie of de eerste premie niet tijdig is betaald, heeft de verzekeraar recht op een redelijke zakelijke 

vergoeding. 

c) Indien de verzekeringsrelatie wordt beëindigd door een betwisting door de verzekeraar wegens 

frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, heeft de verzekeraar recht op de premie totdat de 

verklaring van betwisting van kracht wordt. 

d) De verzekeringnemer is niet verplicht de premie te betalen indien de verzekerde rente bij aanvang 

van de verzekering niet bestaat of indien de rente niet ontstaat bij een verzekering die is afgesloten 

voor een toekomstige onderneming of voor een andere toekomstige rente. De verzekeraar kan 

echter wel een redelijke zakelijke vergoeding eisen. Indien de verzekeringnemer een niet-bestaand 

belang heeft verzekerd met de bedoeling een onrechtmatig geldelijk voordeel te verkrijgen, is de 

overeenkomst nietig. In dit geval heeft de verzekeraar recht op de premie tot het tijdstip waarop hij 

kennis krijgt van de omstandigheden die de nietigheid rechtvaardigen. 

§ 11 Verplichtingen van de verzekeringnemer 

1. Verplichtingen voorafgaand aan het plaatsvinden van de verzekerde gebeurtenis 

a) Contractueel overeengekomen verplichtingen die de verzekeringnemer moet nakomen voordat 

het verzekerde feit zich voordoet: 

aa) naleving van alle wettelijke, officiële en contractueel overeengekomen veiligheidsvoorschriften; 

bb) de naleving van alle andere contractueel overeengekomen verplichtingen. Zie ook sectie E § 2. 
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b) Indien de verzekeringnemer opzettelijk of grof nalatig een verplichting schendt die hij jegens de 

verzekeraar moet nakomen voordat het verzekerde feit zich heeft voorgedaan, kan de verzekeraar 

het contract zonder opzeggingstermijn opzeggen binnen een maand na kennisname van de 

tekortkoming. Het recht van de verzekeraar op opzegging is uitgesloten indien de verzekeringnemer 

bewijst dat hij de verplichting niet opzettelijk of door grove nalatigheid heeft geschonden. 

2. Verplichtingen tijdens en na het plaatsvinden van de verzekerde gebeurtenis 

a) De verzekeringnemer dient bij en na het plaatsvinden van de verzekerde gebeurtenis 

aa) de schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken; 

bb) de verzekeraar onmiddellijk in kennis te stellen van het ontstaan van de schade nadat hij daarvan 

kennis heeft gekregen - zo nodig ook mondeling of telefonisch; 

cc) het verkrijgen van instructies van de verzekeraar om - eventueel ook mondeling of telefonisch - 

de schade te voorkomen of te beperken, indien de omstandigheden dit toelaten; 

dd) de instructies van de verzekeraar op te volgen om schade te voorkomen/beperken, indien 

redelijk voor de verzekeraar. Indien meerdere bij de verzekeringsovereenkomst betrokken 

verzekeraars verschillende instructies geven, moet de verzekeringnemer naar beste weten handelen; 

ee) de politie onmiddellijk in kennis te stellen van schade veroorzaakt door criminele handelingen 

tegen de goederen; 

ff) onmiddellijk een lijst van de verloren voorwerpen bij de verzekeraar en de politie indienen; 

gg) de schade ongewijzigd te laten totdat de plaats van de schade of de beschadigde voorwerpen 

door de verzekeraar zijn vrijgegeven. Indien veranderingen onvermijdelijk zijn, moet de schade op 

een begrijpelijke manier worden gedocumenteerd (bijv. door foto's) en moeten de beschadigde 

voorwerpen worden opgeslagen totdat ze door de verzekeraar worden gecontroleerd; 

hh) voor zover mogelijk, de verzekeraar onmiddellijk alle informatie te verstrekken - op verzoek 

schriftelijk, hetgeen noodzakelijk is om de verzekerde gebeurtenis of de omvang van de 

schadevergoedingsplicht van de verzekeraar vast te stellen en een onderzoek naar de oorzaak en het 

bedrag van de schade en naar de omvang van de schadevergoedingsplicht mogelijk te maken; 

ii) alle door de verzekeraar verlangde bewijsstukken over te leggen die redelijkerwijze kunnen 

worden verwacht; 

b) Indien het recht op het contractuele voordeel van de verzekeraar toebehoort aan een derde partij, 

moet deze derde partij ook de verplichtingen volgens nr. 2 a) nakomen - voor zover dit mogelijk is 

volgens de feitelijke en wettelijke omstandigheden. 

3. Vrijheid van uitvoering in geval van plichtsverzuim 

a) Indien de verzekeringnemer opzettelijk een verplichting onder nr. 1 of nr. 2 schendt, wordt de 

verzekeraar ontheven van de verplichting tot schadevergoeding. In geval van grove nalatigheid in de 
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nakoming van de verplichting heeft de verzekeraar het recht zijn uitkering te verminderen in 

verhouding tot de ernst van de schuld van de verzekeringnemer. Het ontbreken van grove 

nalatigheid moet door de verzekeringnemer worden aangetoond. 

b) Behoudens in geval van frauduleuze plichtsverzuim is de Verzekeraar echter verplicht tot 

schadeloosstelling voor zover de Verzekerde bewijst dat de niet-nakoming van de verplichting niet de 

oorzaak is van het optreden of de vaststelling van de verzekerde gebeurtenis, noch van de 

vaststelling of de omvang van de schadevergoedingsplicht van de Verzekeraar. 

c) Indien de verzekeringnemer een na het plaatsvinden van het verzekerde feit bestaande 

verplichting tot het verstrekken van informatie of verduidelijking schendt, wordt de verzekeraar 

slechts geheel of gedeeltelijk schadeloosgesteld indien hij de verzekeringnemer van deze 

rechtsgevolgen op de hoogte heeft gesteld door middel van een afzonderlijke kennisgeving in 

tekstvorm. 

§ 12 Risicotoename 

1. Concept van verhoogd risico 

a) Er is sprake van een toename van het risico indien, na indiening van de polisverklaring door de 

verzekeringnemer, de feitelijk bestaande omstandigheden zodanig worden gewijzigd dat het 

optreden van de verzekerde gebeurtenis of een toename van het verlies of de ongerechtvaardigde 

vordering tegen de verzekeraar waarschijnlijker wordt. 

b) Er kan met name - maar niet alleen - sprake zijn van een toename van het risico indien een 

risicorelevante omstandigheid verandert waar de verzekeraar vóór het sluiten van de overeenkomst 

om heeft gevraagd. Zie ook sectie E § 3. 

c) Een toename van het risico overeenkomstig a) wordt niet geacht zich te hebben voorgedaan indien 

het risico slechts in geringe mate is toegenomen of onder de gegeven omstandigheden als 

meeverzekerd moet worden beschouwd. 

2. Verplichtingen van de verzekeringnemer 

a) Na overlegging van zijn polisverklaring mag de verzekeringnemer het risico niet verhogen of door 

een derde laten verhogen zonder voorafgaande toestemming van de verzekeraar. 

b) Indien de verzekeringnemer vervolgens beseft dat hij zonder voorafgaande toestemming van de 

verzekeraar een verhoging van het risico heeft uitgevoerd of toegestaan, moet hij de verzekeraar 

hiervan onverwijld in kennis stellen, 

c) De verzekeringnemer moet de verzekeraar onmiddellijk in kennis stellen van elke risicotoename 

die onafhankelijk van zijn wil en na het indienen van zijn of haar contractverklaring, nadat hij of zij 

daarvan kennis heeft gekregen, plaatsvindt. 
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3. Beëindiging of wijziging van de overeenkomst door de verzekeraar 

a) Recht op beëindiging 

Indien de verzekeringnemer zijn verplichting onder nr. 2 a) niet nakomt, kan de verzekeraar de 

overeenkomst zonder opzegtermijn opzeggen indien de verzekeringnemer opzettelijk of door grove 

nalatigheid zijn verplichting niet is nagekomen. Het ontbreken van opzet of grove nalatigheid moet 

door de verzekeringnemer worden aangetoond. Indien de inbreuk is gebaseerd op eenvoudige 

nalatigheid, kan de verzekeraar het contract opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 

één maand. Indien de verzekeraar kennis krijgt van een toename van het risico in de gevallen 

bedoeld in de punten 2 b) en 2 c), kan hij het contract opzeggen met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van één maand. 

b) Wijziging van het contract 

In plaats van beëindiging kan de verzekeraar een hogere premie eisen overeenkomstig zijn 

bedrijfsprincipes vanaf het moment van de risicoverhoging of de dekking van het verhoogde risico 

uitsluiten. Indien de premie met meer dan 10 procent stijgt als gevolg van de toename van het risico 

of indien de verzekeraar de dekking van het verhoogde risico uitsluit, kan de verzekeringnemer de 

overeenkomst zonder opzegtermijn opzeggen binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving 

van de verzekeraar. In de kennisgeving moet de verzekeraar de verzekeringnemer op de hoogte 

brengen van dit opzeggingsrecht. 

4. Het verstrijken van de rechten van de verzekeraar 

De rechten van de verzekeraar om het contract te beëindigen of aan te passen overeenkomstig nr. 3 

vervallen indien deze niet worden uitgeoefend binnen een maand nadat de verzekeraar kennis heeft 

gekregen van de risicoverhoging of indien de toestand die vóór de risicoverhoging bestond, is 

hersteld. 

5. vrijheid van prestatievermogen door verhoogd risico 

a) Indien het verzekerde feit zich voordoet na een toename van het risico, is de verzekeraar niet 

verplicht tot schadevergoeding indien de verzekeringnemer opzettelijk zijn verplichtingen onder nr. 2 

a) heeft geschonden. Indien de Verzekerde door grove nalatigheid deze verplichtingen niet nakomt, 

heeft de Verzekeraar het recht zijn uitkering te verminderen in verhouding tot de ernst van de schuld 

van de Verzekerde. Het ontbreken van grove nalatigheid moet door de verzekeringnemer worden 

aangetoond. 

b) Na een risicoverhoging overeenkomstig punt 2, onder b) en c), wordt de verzekeraar schadeloos 

gesteld voor een verzekerd voorval dat zich voordoet later dan een maand na het tijdstip waarop de 

kennisgeving door de verzekeraar had moeten zijn ontvangen, indien de verzekeringnemer 

opzettelijk zijn kennisgevingsplicht heeft geschonden. Indien de verzekeringnemer door grove 

nalatigheid zijn verplichting niet is nagekomen, zijn a) De volzin 2 en 3 zijn van overeenkomstige 

toepassing. De verplichting van de verzekeraar om uitkeringen te betalen blijft van kracht indien hij 
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op het tijdstip waarop hij de kennisgeving had moeten ontvangen, op de hoogte was van de toename 

van het risico. 

c) De verplichting van de verzekeraar om uitkeringen te betalen blijft van kracht, 

aa) voor zover de verzekeringnemer bewijst dat de toename van het risico niet de oorzaak was van 

het optreden van de verzekerde gebeurtenis of de omvang van de schadevergoedingsplicht, of 

bb) indien, ten tijde van het plaatsvinden van de verzekerde gebeurtenis, de termijn voor opzegging 

door de verzekeraar is verstreken en de opzegging niet heeft plaatsgevonden, of 

cc) indien de verzekeraar een hogere premie eist die overeenkomt met zijn bedrijfsprincipes in plaats 

van een beëindiging vanaf het tijdstip van de risicotoename. 

§ 13 Verscheidene verzekeraars 

1. Openbaarmakingsplicht 

Wie bij meerdere verzekeraars een belang tegen hetzelfde risico bij meerdere verzekeraars 

verzekert, is verplicht de verzekeraar onmiddellijk op de hoogte te stellen van de andere verzekering. 

De kennisgeving moet de andere verzekeraar en de omvang van de verzekering vermelden. 

2. De juridische gevolgen van de schending van de openbaarmakingsplicht 

Indien de verzekeringnemer de openbaarmakingsplicht (zie nr. 1) opzettelijk of door grove 

nalatigheid schendt, heeft de verzekeraar het recht om de overeenkomst onder de in paragraaf B § 

11 beschreven voorwaarden te beëindigen of wordt hij geheel of gedeeltelijk schadeloos gesteld. De 

schadevergoeding is niet van toepassing indien de verzekeraar vóór het plaatsvinden van de 

verzekerde gebeurtenis kennis heeft genomen van de andere verzekering. 

3. Aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van meervoudige verzekering 

a) Indien bij meerdere verzekeraars een rente tegen hetzelfde risico is verzekerd en indien de som 

van de schadevergoedingen die zonder de andere verzekering door elke verzekeraar verschuldigd 

zouden zijn, groter is dan het totale verlies, bestaat er een meervoudige verzekering. 

b) De verzekeraars zijn hoofdelijk aansprakelijk op zodanige wijze dat een ieder aansprakelijk is voor 

het bedrag dat hij krachtens zijn overeenkomst verplicht is te betalen. De verzekeringnemer kan 

echter niet meer vorderen dan het totale bedrag van de door hem geleden schade. Zin 1 is van 

overeenkomstige toepassing indien de overeenkomsten met dezelfde verzekeraar zijn gesloten. 

Indien de verzekeringnemer of de verzekerde voor hetzelfde verlies uit hoofde van andere 

verzekeringsovereenkomsten vergoeding ontvangt, wordt de vordering uit hoofde van deze 

overeenkomst zodanig verminderd dat de totale vergoeding uit hoofde van alle overeenkomsten niet 

hoger is dan wanneer het volledige risico alleen uit hoofde van deze overeenkomst was gedekt. 

Indien schadeloosstellingslimieten zijn overeengekomen, wordt de vordering zodanig verminderd dat 

voor alle contracten geen hogere totale schadeloosstelling verschuldigd is dan wanneer het volledige 

risico in dit contract was gedekt. 
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c) Wanneer de verzekeringnemer een meervoudige verzekering heeft afgesloten met de bedoeling 

een onrechtmatig geldelijk voordeel te verkrijgen, is elke overeenkomst die met die bedoeling wordt 

gesloten, nietig. De verzekeraar heeft recht op de premie tot het tijdstip waarop hij kennis krijgt van 

de omstandigheden die de nietigheid rechtvaardigen. 

4. Afschaffing van meervoudige verzekering 

a) Indien de verzekeringnemer de overeenkomst die aanleiding heeft gegeven tot de meervoudige 

verzekering heeft gesloten zonder dat hij op de hoogte is van het bestaan van de meervoudige 

verzekering, kan hij eisen dat de later gesloten overeenkomst wordt opgezegd of dat de premie naar 

rato van het niet door de vorige verzekering gedekte volume wordt verminderd. De opzegging van 

het contract of de vermindering van de omvang van het contract en de aanpassing van de premie 

worden van kracht op het moment dat de verzekeraar de verklaring ontvangt. 

b) De bepalingen onder a) zijn ook van toepassing indien de meervoudige verzekering is ontstaan 

doordat de verzekerde waarde is gedaald na het sluiten van de verschillende 

verzekeringsovereenkomsten. Indien in dit geval meerdere verzekeringsovereenkomsten gelijktijdig 

of met instemming van de verzekeraars zijn gesloten, kan de verzekeringnemer slechts een 

evenredige vermindering van de omvang van de overeenkomst en de premies eisen. 

§ 14 Verzekering voor rekening van derden 

1. Rechten uit het contract 

De verzekeringnemer kan de verzekeringsovereenkomst op eigen naam afsluiten in het belang van 

een derde (verzekerde). Alleen de verzekeringnemer en niet ook de verzekerde heeft het recht om 

de uit dit contract voortvloeiende rechten uit te oefenen. Dit geldt ook als de verzekerde in het bezit 

is van het verzekeringsbewijs. 

2. Betaling van schadevergoeding 

Alvorens tot uitkering van de schadevergoeding aan de verzekeringnemer over te gaan, kan de 

verzekeraar het bewijs eisen dat de verzekerde zijn toestemming heeft gegeven. De Verzekerde kan 

slechts betaling van de schadevergoeding eisen met toestemming van de Verzekerde. 

3. Kennis en gedrag 

a) Voor zover de kennis en het gedrag van de verzekeringnemer van juridische betekenis zijn, worden 

ook de kennis en het gedrag van de verzekerde in de verzekering voor rekening van derden in 

aanmerking genomen. Voor zover de overeenkomst de belangen van de verzekeringnemer en de 

verzekerde dekt, moet de verzekeringnemer alleen het gedrag en de kennis van de verzekerde 

hebben die hem voor zijn eigen belang worden toegeschreven als de verzekerde een 

vertegenwoordiger van de verzekeringnemer is. 

b) De kennis van de Verzekerde is irrelevant indien de overeenkomst zonder zijn medeweten is 

gesloten of indien het voor hem onmogelijk of onredelijk was om de Verzekerde tijdig in kennis te 

stellen. 
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c) De kennis van de verzekerde is echter van belang indien de verzekeringnemer de overeenkomst 

zonder instructie van de verzekerde heeft gesloten en de verzekeraar daarvan niet in kennis heeft 

gesteld. 

§ 15 Vergoeding van kosten 

1. Uitgaven ter voorkoming en vermindering van de schade 

a) De verzekering dekt de kosten, met inbegrip van de niet-succesvolle kosten, die de Verzekerde 

noodzakelijk achtte om de schade te voorkomen en te beperken in de omstandigheden waarin de 

verzekerde gebeurtenis zich heeft voorgedaan of die hij in opdracht van de Verzekeraar heeft 

gemaakt. 

b) Indien de verzekeringnemer kosten vordert om een dreigend verzekerd voorval te voorkomen of 

de gevolgen ervan te beperken, vergoedt de verzekeraar de kosten slechts indien deze kosten 

evenredig waren en met succes bij een latere objectieve afweging van de omstandigheden of indien 

de kosten in opdracht van de verzekeraar zijn gemaakt. 

c) Indien de verzekeraar gerechtigd is zijn uitkering te verminderen, kan hij ook de vergoeding van 

kosten overeenkomstig a) en b) dienovereenkomstig verlagen; dit geldt echter niet indien kosten in 

opdracht van de verzekeraar zijn gemaakt. 

d) De vergoeding van deze kosten en de vergoeding van de verzekerde posten tezamen mag de 

vergoedingslimiet voor elke overeengekomen post niet overschrijden. Dit geldt echter niet als er in 

opdracht van de verzekeraar kosten zijn gemaakt. 

e) De verzekeraar dient op verzoek van de verzekeringnemer het bedrag van de kosten voor te 

schieten overeenkomstig a). 

f) Uitgaven voor diensten van de brandweer of andere instellingen die verplicht zijn bijstand in het 

algemeen belang te verlenen, zijn niet verzekerd indien deze diensten gratis in het algemeen belang 

worden verleend. 

2. De kosten voor de vaststelling en vaststelling van de schade 

a) De verzekeraar vergoedt tot het overeengekomen bedrag de kosten voor de vaststelling en 

vaststelling van een door hem te vergoeden schade, voor zover deze onder de omstandigheden 

redelijk waren. Indien de verzekeringnemer een beroep doet op een deskundige of adviseur, worden 

deze kosten slechts vergoed indien hij daartoe contractueel verplicht is of door de verzekeraar is 

verzocht. 

b) Indien de verzekeraar gerechtigd is zijn uitkering te verminderen, kan hij ook de kostenvergoeding 

volgens a) dienovereenkomstig verlagen. 

 

 

 



 

 
 
 

 Pagina 37 van 40 
 

 

 
 

 

§ 16 Overdracht van vorderingen tot schadevergoeding 

1. Overdracht van vorderingen tot schadevergoeding 

Indien de verzekeringnemer een vordering tot schadevergoeding tegen een derde partij heeft, gaat 

deze vordering over op de verzekeraar voor zover de verzekeraar de schade vergoedt. De overdracht 

kan niet ten nadele van de verzekeringnemer worden beweerd. Indien de vordering tot 

schadevergoeding van de verzekeringnemer gericht is tegen een persoon met wie hij op het moment 

van de schade in een binnenlandse gemeenschap woont, kan de overmaking niet worden 

ingeroepen, tenzij deze persoon de schade opzettelijk heeft veroorzaakt. 

2. Verplichtingen om vorderingen tot schadevergoeding veilig te stellen 

De Verzekerde dient zijn schadeclaim of een recht tot vrijwaring van zijn schadeclaim of een recht tot 

vrijwaring van deze schadeclaim in overeenstemming met de toepasselijke vorm- en termijnregeling 

te waarborgen en, na overdracht van de schadeclaim aan de Verzekeraar, voor zover nodig mee te 

werken aan de uitvoering ervan door de Verzekeraar. Indien de verzekeringnemer deze verplichting 

opzettelijk schendt, is de verzekeraar niet verplicht tot vrijwaring voor zover hij als gevolg daarvan 

geen schadevergoeding van de derde kan verkrijgen. In geval van grove nalatigheid in de nakoming 

van de verplichting heeft de verzekeraar het recht zijn uitkering te verminderen in verhouding tot de 

ernst van de schuld van de verzekeringnemer. De bewijslast voor het ontbreken van grove 

nalatigheid ligt bij de verzekeringnemer. 

§ 17 Beëindiging na de verzekerde gebeurtenis 

1. Recht op opzegging 

Na het plaatsvinden van een verzekerde gebeurtenis kan elk van de overeenkomstsluitende partijen 

de verzekeringsovereenkomst beëindigen. De opzegging moet schriftelijk worden gemeld. 

Beëindiging is slechts toegestaan tot het einde van een maand na afloop van de onderhandelingen 

over de schadevergoeding. 

2. Opzegging door de verzekeringnemer 

De verzekeringnemer heeft het recht de verzekeringsrelatie met onmiddellijke ingang of op een later 

tijdstip tot het einde van het verzekeringsjaar schriftelijk op te zeggen. 

3. Beëindiging door verzekeraar 

De opzegging door de verzekeraar wordt van kracht één maand na ontvangst door de 

verzekeringnemer. 

§ 18 Geen verplichting tot nakoming om bijzondere redenen 

1. Opzettelijke of grof nalatige oorzaak van de verzekerde gebeurtenis 

a) Indien de verzekeringnemer de verzekerde gebeurtenis opzettelijk veroorzaakt, wordt de 

verzekeraar ontheven van de verplichting tot schadevergoeding. Indien de schade is veroorzaakt 
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door een wettelijk bindende strafrechtelijke veroordeling wegens opzet in de persoon van de 

verzekeringnemer, wordt de opzettelijke oorzaak van de schade als bewezen beschouwd. 

b) Indien de Verzekerde de schade veroorzaakt door grove nalatigheid, heeft de Verzekeraar het 

recht zijn uitkering te verminderen in verhouding tot de ernst van de fout van de Verzekerde. 

2. Frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken na het plaatsvinden van de verzekerde gebeurtenis 

De Verzekeraar wordt ontheven van de verplichting tot schadeloosstelling indien de Verzekerde de 

Verzekeraar bedrieglijk bedriegt of tracht te bedriegen over feiten die relevant zijn voor de reden of 

de hoogte van de schadevergoeding. Indien de misleiding of poging tot misleiding is vastgesteld bij 

een definitief en absoluut vonnis tegen de verzekeringnemer wegens fraude of poging tot fraude, 

worden de voorwaarden van zin 1 geacht te zijn bewezen. 

§ 19 Kennisgevingen, intentieverklaringen, adreswijzigingen 

1. Vorm 

Voor zover de wet geen schriftelijke vorm vereist en voor zover in deze overeenkomst niet anders is 

bepaald, worden de voor de verzekeraar bestemde verklaringen en kennisgevingen die betrekking 

hebben op de verzekeringsrelatie en die rechtstreeks aan de verzekeraar worden gedaan, in 

tekstvorm gedaan. Verklaringen en kennisgevingen moeten worden gericht aan het hoofdkantoor 

van de verzekeraar of aan de bevoegde instantie die in de verzekeringspolis of in de aanvullingen 

daarop is aangewezen. De wettelijke bepalingen inzake de toegang tot verklaringen en advertenties 

blijven onverminderd van kracht. 

2. Het niet melden van een adres- of naamswijziging 

Indien de Verzekerde geen adreswijziging aan de Verzekeraar heeft meegedeeld, volstaat het om een 

aangetekende brief te sturen naar het laatste adres dat bij de Verzekeraar bekend is voor een 

intentieverklaring aan de Verzekerde. Hetzelfde geldt in geval van een niet aan de verzekeraar 

meegedeelde naamswijziging. De aangifte wordt geacht te zijn ontvangen drie dagen na verzending 

van de brief. 

3. Niet-openbaarmaking van de verplaatsing van de commerciële vestiging 

Indien de verzekeringnemer de verzekering op het adres van zijn bedrijfsvestiging heeft afgesloten, 

zijn de bepalingen van nr. 2 van overeenkomstige toepassing indien de bedrijfsvestiging wordt 

verplaatst. 

§ 20 Volmacht van de verzekeringsvertegenwoordiger 

1. Verklaringen van de verzekeringnemer 

De verzekeringsagent wordt geacht bevoegd te zijn om verklaringen van de verzekeringnemer te 

aanvaarden betreffende 

a) de sluiting of intrekking van een verzekeringsovereenkomst; 
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b) een bestaande verzekeringsrelatie, met inbegrip van de beëindiging daarvan; 

c) Verplichting tot kennisgeving en informatieverstrekking vóór het sluiten van de overeenkomst en 

tijdens de verzekeringsrelatie. 

2. Verklaringen van de verzekeraar 

De verzekeringsvertegenwoordiger wordt geacht door de verzekeraar gemachtigd te zijn om aan de 

verzekeringnemer verzekeringspolissen van de verzekeraar of de aanvullingen daarop te doen 

toekomen. 

§ 21 Vertegenwoordigers 

De verzekeringnemer moet de kennis en het gedrag van zijn vertegenwoordigers aan hem worden 

toegeschreven. 

§ 22 Verjaringsstatuut 

Voor de vorderingen uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst geldt een verjaringstermijn van 

drie jaar. De verjaringstermijn begint aan het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan en 

de schuldeiser kennis krijgt van de omstandigheden die aanleiding geven tot de vordering en van de 

persoon van de schuldenaar of daarvan zonder grove nalatigheid kennis had moeten nemen. Indien 

een schadegeval uit de verzekeringsovereenkomst bij de verzekeraar is geregistreerd, telt de periode 

tussen de registratie en de ontvangst door de eiser van de in tekstvorm meegedeelde beslissing van 

de verzekeraar niet mee voor de berekening van de termijn. 

§ 23 Bevoegde rechtbank 

1. Acties tegen de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon 

Voor vorderingen uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst of de verzekeringsmakelaardij is, 

naast de bevoegdheid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, ook de rechter in het 

arrondissement waar de verzekeringnemer op het moment van indiening van de vordering 

woonplaats heeft of, bij gebreke van een dergelijke woonplaats, in het arrondissement waar de 

verzekeringnemer gewoonlijk woonplaats heeft, bevoegd. Voor zover de overeenkomst een 

bedrijfsverzekeringspolis is, kan de verzekeringnemer zijn vorderingen ook indienen bij de rechtbank 

die verantwoordelijk is voor de statutaire zetel of het filiaal van de onderneming. 

2. Acties tegen polishouders 

Voor vorderingen uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst of de verzekeringsbemiddeling tegen 

de verzekeringnemer is de plaatselijke rechter bij uitsluiting bevoegd in het arrondissement waar de 

verzekeringnemer zijn woonplaats heeft op het tijdstip van indiening van de vordering of, bij gebreke 

van een dergelijke woonplaats, in het arrondissement waar de verzekeringnemer zijn gewone 

verblijfplaats heeft. Voor zover de overeenkomst een zakelijke verzekering is, kan de verzekeraar zijn 

vorderingen ook indienen bij de rechtbank die verantwoordelijk is voor de statutaire zetel of het 

filiaal van de onderneming. 
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§ 24 Toepasselijk recht 

Dit contract is onderworpen aan het Duitse recht. 

§ 25 Sanctiebepaling 

Onverminderd de andere contractuele bepalingen bestaat er slechts een verzekeringsdekking voor 

zover en zolang er geen economische, commerciële of financiële sancties of embargo's van de 

Europese Unie of de Bondsrepubliek Duitsland die rechtstreeks van toepassing zijn op de 

overeenkomstsluitende partijen, daarmee in strijd zijn. Dit geldt ook voor economische, handels- of 

financiële sancties of embargo's die de Verenigde Staten van Amerika ten aanzien van Iran hebben 

ingesteld, voor zover deze niet in strijd zijn met Europese of Duitse wettelijke bepalingen. 
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