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Artikel 20 Verzekerd object
Onder verzekerd object in de zin van dit reglement wordt verstaan
het (de) in de polis omschreven object(en), inclusief standaarduit-
rusting, en, voorzover vermeld in de polis, de niet tot de standaard-
uitrusting behorende accessoires, verpakking, e.d.

Artikel 21 Eigen risico
In geval van schade wordt het in de polis vermelde eigen risico in
mindering gebracht op de schadevergoeding. Het genoemde eigen
risico is niet van toepassing indien de schade is ontstaan door brand,
explosie, zelfontbranding, blikseminslag, storm, na totaal verlies of in
geval van schade als omschreven in artikel 35 van dit reglement.

Artikel 22 Algemene uitsluitingen
Naast de in het Algemeen Reglement genoemde uitsluitingen is van
de verzekering uitgesloten:
22.1. (Semi-)beroepsdoeleinden

schade ontstaan terwijl het verzekerde object werd gebruikt
voor (semi-)beroepsdoeleinden;

22.2. Verhuur
schade ontstaan terwijl het verzekerde object tegen vergoe-
ding bij anderen in gebruik was;

22.3. Opzet
schade ontstaan door opzet, grove schuld of met goedvin-
den van verzekerde, dan wel veroorzaakt door een gedrag
van verzekerde, dat wezenlijk afwijkt van hetgeen redelijker-
wijze van hem verwacht mag worden;

22.4. Gebruiksschaden
schade door het gebruik in de vorm van krassen, deuken en
schrammen;

22.5. Weersinvloeden
schade ontstaan ten gevolge van geleidelijk inwerkende
invloeden als warmte, vocht, koude, alsmede door corrosie,
oxydatie, tenzij een dergelijke schade het gevolg is van een
gedekt evenement;

22.6. Slijtage, ongedierte
schade ontstaan door slijtage en ongedierte;

22.7. Bewerking, herstel e.d.
schade door bewerking, herstel, restauratie, vernieuwing of
reiniging (waaronder niet wordt verstaan het verwijderen van
stof met een droge doek);

22.8. Garantie
schade en kosten die onder een garantie vallen;

22.9. Douane
schade die een verzekerde lijdt door verbeurdverklaring of
inbeslagneming door douane of andere autoriteiten.

Artikel 23 Verplichtingen van verzekeringsnemer en/of 
verzekerde
De verzekeringsnemer en/of verzekerde is verplicht
– steeds zoveel mogelijk aandacht te schenken aan de veiligheid

van het verzekerde object;
– reparaties en wijzigingen alleen te doen uitvoeren door erkende

vakmensen;
– verhuizing of blijvende overbrenging van het verzekerde object

terstond aan de maatschappij op te geven;
– de maatschappij direct in kennis te stellen van een wijziging in

gebruik en bestemming van het verzekerde object.

Artikel 24 Schaderegeling
24.1. Vaststelling van de regeling van de schade

De omvang van de schade, de hoogte van de kosten en de
waarde onmiddellijk voor het voorval worden als volgt vast-
gesteld:
1. bij onderling goedvinden door één expert;

2. desgewenst door twee experts, één aangewezen door
de verzekerde en één door de maatschappij. In dit geval
dienen de experts voor de aanvang van hun werkzaam-
heden een derde expert te benoemen, die in geval van
gebrek aan overeenstemming binnen de grenzen van de
beide taxaties een voor de partijen bindende vaststelling
van het schadebedrag dient te doen. De kosten van de
schaderegeling en van de experts komen voor rekening
van de maatschappij, met dien verstande dat de kosten
van de door de verzekerde benoemde expert voor maxi-
maal de kosten van de door de maatschappij aangewe-
zen expert zullen worden vergoed, tenzij de derde
expert anders bepaalt;

3. alle experts hebben het recht andere personen te raad-
plegen;

4. het rapport van de expert(s) zal dienen te vermelden: de
nieuwwaarde, de ouderdom, de dagwaarde, de herstel-
kosten, waardevermindering (zie sub 7), de waarde van
de restanten;

5. de taxatie van de expert(s) zal als uitsluitend bewijs van
de grootte van de schade gelden;

6. de schade is gelijk aan het door de expert(s) vastgestel-
de bedrag aan schade en kosten, met inachtneming van
de in de verzekeringsvoorwaarden bepaalde maxima;

7. indien een gedekt voorval zou leiden tot toepassing van
verschillende in de polis genoemde eigen risico’s zal
slechts één maal het eigen risico op de schadevergoe-
ding in mindering worden gebracht, en wel het hoogste;

8. heeft de maatschappij ten aanzien van een vordering
van de verzekerde een definitief standpunt ingenomen,
hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door een
(aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, dan
vervalt na één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de
verzekerde of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis
kreeg, ieder recht op de maatschappij ter zake van het
schadegeval, waarop de vordering was gegrond.

24.2. In natura
De maatschappij heeft het recht de schade in natura te ver-
goeden.

24.3. Stellenvergoeding
Bij schade aan stellen, complexen of bij elkaar behorende
stukken, waarbij de waarde van alle onderdelen, los van
elkaar, geringer is dan die van het stel of complex of de bij
elkaar behorende stukken, behoudens taxatie overeenkom-
stig artikel 275 Wetboek van Koophandel van de stukken
afzonderlijk, zal de schadevergoeding zich eveneens uit-
strekken tot de schade, ontstaan door vermindering van de
waarde van het stel, het complex of hetgeen bij elkaar
behoort.

24.4. Overige schaden
Tot eventueel herstel mag niet eerder worden overgegaan
dan na toestemming van de maatschappij of haar deskundi-
ge. Toestemming tot reparatie houdt in geen geval erkenning
van vergoedingsplicht in.

24.5. Diefstal
In geval van diefstal, braak en verduistering is de verzeke-
ringsnemer verplicht direct aangifte bij de politie te doen.
Indien het verzekerde object wordt terugverkregen voordat
verzekeringsnemer een vervangend object heeft gekocht of
voordat dertig dagen na de datum van de schade-aanmel-
ding bij de maatschappij zijn verstreken, dan moet het door
de verzekeringsnemer, tegen terugbetaling van de eventueel
reeds ontvangen schadeloosstelling worden teruggenomen,
waarbij eventuele kosten voor reparatie van gedurende die
diefstal ontstane beschadigingen door de maatschappij wor-
den vergoed. De schadevergoeding wordt betaald zodra ver-
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zekeringsnemer de maatschappij òf heeft gemachtigd het
verzekerde object namens hem terug te vorderen, en/òf het
eigendom aan de maatschappij heeft overgedragen; beide
ter keuze van de maatschappij volgens een door haar op te
stellen door verzekeringsnemer ondertekende akte.

Artikel 25 Schadevergoeding
De schadevergoeding zal het in de specificatie op de polis genoem-
de bedrag niet te boven gaan.
25.1. Totaal verlies

In geval van totaal verlies vergoedt de maatschappij de vast-
gestelde waarde van het verzekerde object op het moment
van de schade, onder aftrek van de door de deskundige aan-
getoonde opbrengstmogelijkheden van de restanten. Onder
totaal verlies wordt verstaan: algeheel verlies door diefstal,
vermissing, zoekraken en/of verduistering, dan wel zodanige
beschadiging, dat de herstelkosten meer bedragen dan de
waarde zoals bepaald in artikel 25.3 van dit reglement minus
de restwaarde.

25.2. Beschadiging
In geval van een herstelbare schade vergoedt de maat-
schappij de reparatiekosten, verminderd met aftrek wegens
verbetering nieuw voor oud in die gevallen, waarin een sterk
in bruikbaarheid teruggelopen onderdeel door een nieuw
onderdeel wordt vervangen.

25.3. Waardevaststelling
In geval van schade wordt de waarde van het verzekerde
object vastgesteld,
– bij vaste taxatie, op basis van het verzekerd bedrag;
– zonder vaste taxatie; op basis van vaste afschrijving,

gerekend vanaf het jaar van fabricage en wel als volgt:
1e jaar nihil, 2e jaar: 10%, 3e jaar: 20%, 4e jaar: 30%,
5e jaar: 40%, 6e jaar en ouder: 50%;

– in andere gevallen op basis van dagwaarde.
Het verzekerd bedrag wordt vastgesteld,
– bij vaste taxatie: aan de hand van een taxatierapport of

aankoopnota, welke een geldigheidsduur van maximaal
36 maanden hebben. Het taxatierapport dient opge-
maakt te zijn door een door verzekeringsnemer benoem-
de en betaalde en door de maatschappij erkende des-
kundige;

– zonder vaste taxatie: op basis van de werkelijke waarde.
25.4. De maatschappij heeft het recht aan de schadeloosstelling

de voorwaarde te verbinden, dat verzekeringsnemer al zijn
rechten op het verloren object, met inbegrip van de eigen-
domsrechten en het recht van terugvordering, als bedoeld in
artikel 86, boek 3 Burgerlijk Wetboek, aan haar overdraagt.

25.5. In geval voor een verzekerd object schadebetaling op basis
van totaal verlies plaatsvindt, zal de totaal verzekerde som
met het bedrag van de uitkering worden verminderd.

25.6. Voor goederen die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor
zij waren bestemd, zal vergoeding plaatsvinden op basis van
de dagwaarde onmiddellijk voor de schade.

I SIERADEN, JUWELEN, BONT, SCHILDERIJEN EN
ANDERE KUNSTVOORWERPEN

Artikel 26 Dekking
26.1. De verzekering dekt geheel of gedeeltelijk verlies van en

materiële beschadiging aan het verzekerde object, onver-
schillig door welke oorzaak ook ontstaan, ook indien deze
schade het gevolg is van een eigen gebrek, voorzover niet
uitgesloten in artikel 27.

26.2. Onder de dekking is medebegrepen het transport van en
naar een restaurateur binnen Nederland, alsmede het ver-
blijf aldaar. Schade veroorzaakt tijdens bewerking, reiniging
of reparatie blijft echter uitgesloten. Uitdrukkelijk wordt hier-
bij bepaald, dat eventuele diefstal en/of vermissing slechts
wordt vergoed als sporen van braak aan het perceel en/of
perceelsgedeelte zijn geconstateerd.

Artikel 27 Uitsluitingen
Naast de in dit reglement en het Algemeen Reglement vermelde uit-
sluitingen is van de verzekering uitgesloten:
27.1. Ten aanzien van uurwerken:

schade ontstaan door opwinden, lekkage van batterijen en
schade uitsluitend aan glazen en veren, tenzij een dergelijke
schade het gevolg is van een gedekt evenement;

27.2. Waardevermindering
schade tengevolge van waardevermindering of prijsdaling
anders dan als gevolg van een gedekt evenement.

Artikel 28 Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig voor:
28.1. Schilderijen, tekeningen, etsen, porselein e.d.:

aanwezig in een pand, gelegen aan het in de polis vermelde
risicoadres;

28.2. Andere objecten:
in de gehele wereld.

II INSTRUMENTEN

Artikel 29 Dekking
De verzekering dekt geheel of gedeeltelijk verlies van en materiële
beschadiging aan het verzekerde object, onverschillig door welke
oorzaak ook ontstaan, ook indien deze schade het gevolg is van een
eigen gebrek, voorzover niet uitgesloten in artikel 30.

Artikel 30 Uitsluitingen
Naast de in dit reglement en het Algemeen Reglement vermelde uit-
sluitingen is van de verzekering uitgesloten:
30.1. Ten aanzien van muziekinstrumenten:

schade uitsluitend aan trommelvellen, trommelstokken, riet-
jes ten behoeve van blaasinstrumenten, haren, snaren en
balgen, tenzij een dergelijke schade het gevolg is van een
gedekt evenement;

30.2. Ten aanzien van voorwerpen voorzien van lenzen:
schade uitsluitend aan de lens, tenzij een dergelijke schade
het gevolg is van een gedekt evenement;

30.3. Ten aanzien van instrumenten gevoed door elektrische 
stroom:
schade tengevolge van te hoge spanning, kortsluiting, over-
belasting, zelfverwarming en stroomlekken, tenzij hierdoor
brand ontstaat, alsmede tengevolge van constructie- en
materiaalfouten en losraken van onderdelen.

Artikel 31 Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in de gehele wereld.

III GEZINSELEKTRONICA

Artikel 32 Dekking
De verzekering dekt geheel of gedeeltelijk verlies van en materiële
beschadiging aan de verzekerde elektronische apparatuur en het
antennesysteem, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan,
ook indien deze schade het gevolg is van een eigen gebrek, alsme-
de materiële schade als gevolg van het neerstorten van de antenne,
indien meeverzekerd, aan eigendommen van verzekeringsnemer en
aan goederen die hij onder zijn toezicht heeft tot ten hoogste
€ 3.403,35 per gebeurtenis en voorzover de schade niet is gedekt
onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum dan
deze verzekering. Vorengenoemde dekking geldt voorzover niet uit-
gesloten in artikel 33.

Artikel 33 Uitsluitingen
Naast de in dit reglement en het Algemeen Reglement vermelde uit-
sluitingen is (zijn) van de verzekering uitgesloten:
33.1. Afregeling, afstemming

de kosten voor het afregelen, afstemmen en/of afstellen van
beeld, geluid of kleur bij kleuren-televisietoestellen, tenzij dit
noodzakelijk is als gevolg van een gedekt evenement;

33.2. Bandbreuk
schade door bandbreuk en de daaruit voortvloeiende scha-
de aan video- en bandopname-/weergaveapparatuur.

Artikel 34 Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig indien het verzekerde object
34.1. Risicoadres

aanwezig is in en/of op het pand, gelegen aan het in de polis
vermelde risicoadres;

34.2. Reparatie-inrichting, verhuizing
wordt vervoerd naar en van de reparatie-inrichting, tijdens
het verblijf aldaar, alsmede tijdens verhuizing, mits alles
binnen Nederland plaats heeft, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld in de polis.
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Artikel 35 Schadevergoeding
35.1. Neerstorten antenne

In afwijking van het vermelde in artikel 25 van dit reglement
vergoedt de maatschappij in geval van schade aan goederen
door het neerstorten van de antenne de reparatiekosten;
alleen verminderd met aftrek wegens verbetering nieuw voor
oud in die gevallen, waarin een sterk in bruikbaarheid terug-
gelopen onderdeel door een nieuw onderdeel wordt vervan-
gen.

35.2. Antennesysteem
In geval van totaal verlies van het antennesysteem vergoedt
de maatschappij, in afwijking van het vermelde in artikel
25.1. van dit reglement, de oorspronkelijke aanschaffings-
prijs van het nieuw in gebruik genomen antennesysteem,
onder aftrek van één procent (1%) per maand van deze
nieuwprijs vanaf het moment, dat de antenne als nieuw in
gebruik werd genomen. Het verzekerde bedrag wordt, in
afwijking van het vermelde in artikel 25.3 van dit reglement,
vastgesteld op de hiervoor omschreven nieuwprijs. Onder
totaal verlies wordt verstaan: algeheel verlies door diefstal,
vermissing en/of verduistering, danwel zodanige beschadi-
ging, dat de herstelkosten meer bedragen dan het verschil
tussen de waarde van het antennesysteem onmiddellijk vóór
en ná het ontstaan van de schade.

Artikel 36 Duur en einde van de dekking
In afwijking van het vermelde in het Algemeen Reglement wordt,
vanaf de eerste pakketvervaldatum na het moment waarop vier volle
jaren zijn verstreken sinds het verzekerde object voor het eerst als
nieuw in gebruik werd genomen:
36.1. Gevolgschade eigen gebrek

de dekking der verzekering voor dat object voortgezet met
uitsluiting van de in artikel 32 van dit reglement meeverze-
kerde gevolgschade van een eigen gebrek tegen de daar-
voor geldende premie en

36.2. Antennesysteem
de dekking der verzekering voortgezet met uitsluiting van
schade aan en tengevolge van het neerstorten van het
antennesysteem.

Toepasselijk recht
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Klachten
Klachten die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekering kunt u voorleggen
aan de directeur van N.V. Univé Schade, Postbus 15, 9400 AA  Assen.
Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de 
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN  Den Haag.
Wanneer u geen gebruik wilt maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de 
behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kunt u het geschil voorleggen aan de rechter.


