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1. Doel van de verzekering 

Het doel van deze verzekering is u schadeloos te stellen voor diefstal, verlies of 

materiële beschadiging van de op het polisblad vermelde kunstwerken, antiquiteiten, 

collectiestukken of waardevolle voorwerpen. 

2. Verzekerde waarde 

Afhankelijk van wat bepaald werd in de bijzondere voorwaarden vindt verzekering 

plaats op basis van de overeengekomen waarde of de opgegeven waarde. 

De overeengekomen waarde is een waarde die in onderling overleg met u is 

overeengekomen op basis van de bij het afsluiten van de verzekering verstrekte 

gegevens betreffende de echtheid, de staat en de waarde van het voorwerp. 

De opgegeven waarde is de waarde die u aan ons heeft opgegeven. Bij een 

schadeclaim dient u het bewijs te leveren van het bestaan, de echtheid en de 

waarde van de desbetreffende voorwerpen. 

Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden, vindt verzekering plaats op 

basis van de opgegeven waarde. 

Indien uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden, zijn de inkomende en 

uitgaande bruiklenen verzekerd tegen de waarde die in de bruikleenovereenkomst 

werd bepaald. 

Indien uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden is de 

bedrijfsuitrusting/inventaris verzekerd op basis van de nieuwwaarde tenzij voor 

-zaken waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan 50 % van de 

nieuwwaarde : deze worden vergoed op basis van de vervangingswaarde 

-zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij zijn bestemd : deze 

worden vergoed op basis van de vervangingswaarde 

3. Automatische bijverzekering 

Tot 10 % van de verzekerde som met een maximum van € 1 miljoen verzekeren wij 

automatisch de nieuw aangeschafte voorwerpen, mits zij van dezelfde aard zijn als de 

reeds onder deze verzekering  verzekerde voorwerpen. 

U beschikt over een termijn van 90 dagen na de datum van aanschaf om opgave te 

doen van deze voorwerpen. Gedurende deze termijn worden de nieuwe voorwerpen 

verzekerd tegen de opgegeven waarde. 

Na ontvangst van uw opgave komen wij met u de voorwaarden overeen waarop deze 

voorwerpen worden verzekerd. Indien u verzuimt de nieuw aangeschafte voorwerpen 

binnen de aangegeven termijn op te geven, zijn deze voorwerpen niet langer 

verzekerd. 

4. Bijkomende kosten 

 

4.1  Zonodig boven de verzekerde som vergoeden wij tot ten hoogste 20% van het 

verzekerde bedrag, in geval van een onder de polis gedekte schade, de navolgende extra 

kosten:  

A     uitgeloofde beloningen, tipgelden en advertentiekosten, mits wij  

       vooraf toestemming hebben gegeven; 

B     kosten van vervoer, bewaking en opslag van de verzekerde voorwerpen;  

C     kosten ter voorkoming of beperking van schade; 

D     opruimingskosten, zijnde de kosten voor afbraak, wegruimen, afvoeren en/of  

                 vernietigen van de verzekerde voorwerpen                           

E     kosten om de verzekerde voorwerpen op de juiste plaats van bestemming te  
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krijgen indien deze buiten de schuld van verzekerde en waarvoor expediteurs 

resp. vervoerders zich niet aansprakelijk achten -niet op de juiste plaats van 

bestemming zijn aangeleverd.            

F kosten gemaakt tengevolge een door een overheidsinstantie opgelegde 

behoudsmaatregel.  

 

4.2    Extra reisverblijfkosten tot maximaal € 20.000,-- per gebeurtenis indien de                                                                                                                                                                                                                                  

aanwezigheid van verzekerde  op de in het polisblad genoemde schadelocatie                

noodzakelijk is en verzekerde daarvoor een buitenlandse reis moet maken.  

 

5. Territoriale begrenzing 

De verzekering is uitsluitend van toepassing op voorwerpen die zijn verzekerd: 

5.1. Op de in de bijzondere voorwaarden vermelde locaties, met uitsluiting van 

bijgebouwen, binnenplaatsen, patio's en tuinen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld 

in de bijzondere voorwaarden). 

Wij dekken waterschade aan voorwerpen die zich bevinden in magazijnen, schuren, 

kelders of garages enkel als deze op een hoogte van meer dan 15 cm van de grond 

zijn geplaatst. 

 

5.2.  Tijdens het vervoer tussen de in de polis vermelde locaties  

5.3. In de landen van de Europese Unie, het Vorstendom Monaco, Zwitserland,  

Andorra of in de bijzondere voorwaarden vermelde landen: 

5.3.1. in gebouwen van bedrijven die zich bezighouden met de opslag, expertise of 

restauratie van kunstvoorwerpen, gedurende een periode van ten hoogste 45 

dagen, mits deze voorwerpen worden beveiligd op een wijze die gelijkwaardig is 

aan die op het in de bijzondere voorwaarden vermelde risicoadres en dit tot een 

bedrag van maximum € 150.000 per locatie.  

5.3.2. tijdens het vervoer, voor het afleveren of ophalen bij bovengenoemde 

bedrijven.  

     

5.4. Uitbreiding verblijf en transport voor inkomende en uitgaande bruiklenen :  

Indien uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden zijn de  

-inkomende bruiklenen verzekerd van spijker tot spijker tijdens het transport naar het in 

de bijzondere  voorwaarden vermelde risico-adres, tijdens het verblijf aldaar en tijdens 

het retourtransport op voorwaarde dat deze transporten plaatsvinden in landen van de 

Europese Unie, het Vorstendom Monaco, Zwitserland, Andorra of andere in de bijzondere 

voorwaarden vermelde landen. 

-uitgaande bruiklenen verzekerd van  spijker tot spijker tijdens het transport naar andere 

locaties, tijdens het verblijf aldaar en tijdens het retourtransport op voorwaarde dat het 

verblijf en de transporten plaatsvinden in landen van de Europese Unie, het Vorstendom 

Monaco, Zwitserland, Andorra of andere in de bijzondere voorwaarden vermeldelanden. 

 

Zowel voor de inkomende als de uitgaande bruiklenen vangt de dekking aan op de aan-

gewezen plaats van vertrek en duurt ze tot de terugkomst op de eveneens door de 

verzekerde aangewezen plaats van terugkomst, met inbegrip van het tussenliggende 

verblijf, in het bijzonder in verpakkingswerkplaatsen, douane-entrepots en alle 

transitoplaatsen, zulks voor de aangegeven periode. 
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5.5. in de gevallen vermeld onder artikel 5.2, 5.3.2 en 5.4 zijn alleen de volgende 

transporten verzekerd : 

-de transporten uitgevoerd door de verzekerde zelf zijn verzekerd tot een maximum 

bedrag per transport van € 150.000 €  

-de transporten die uitgevoerd worden door een gespecialiseerde kunstvervoerder 

zijn verzekerd tot een maximum bedrag per transport van € 500 000. 

Transporten die deze bedragen overschrijden alsook alle transporten over zee 

dienen voorafgaandelijk door de verzekeraar goedgekeurd te worden. 

 

Op straffe van verlies van het recht op schadevergoeding geldt het volgende:  
 

Zo het vervoer gebeurt door een privévoertuig, zal het transport steeds vergezeld 

zijn van de verzekeringnemer, verzekerde of een persoon voor dit doel door hem 

aangesteld.  

 

De verzekerde/verzekeringnemer moet alle maatregelen nemen zodat de 

voorwerpen zo verpakt zijn dat verlies en/of beschadiging, veroorzaakt tijdens een 

normaal verloop van het transport, te vermijden zijn. Indien het transport gebeurt 

door een professionele vervoerder, zal de verpakking moeten overeenstemmen met 

de gewoonten gangbaar in het beroep. Wij behouden echter steeds een recht op 

verhaal tegenover de vervoerder. 

        

Het voertuig dat het transport uitvoert mag 's nachts niet buiten overnachten, 

behalve in afgesloten garages beveiligd door een alarmsysteem met doormelding 

naar een meldkamer of in ruimtes waar 24 u/7 dagen bewaking aanwezig is, en in 

elk geval mag het voertuig niet op de openbare weg achtergelaten worden tussen 

20.00 en 7.00 uur.  

Gedurende de dag moet het verblijf van het voertuig op de openbare weg tot het 

strikte minimum beperkt blijven en moet het voertuig steeds afgesloten worden.  

 

Voor transporten met een verzekerd bedrag hoger dan € 150.000 € dient het 

transport te gebeuren door minimum 2 personen, waarbij steeds minimaal een 

persoon in het voertuig blijft of in het geval van transport in niet afgesloten ruimtes 

per trein of in de lucht de goederen permanent bewaakt. 

 

6. Foto’s, Audiovisuele gegevensdragers, Software en Applicaties 

 

6.1. Foto’s  

Foto’s zijn enkel verzekerd indien ze onder een beschermende inlijsting gepresenteerd 

worden. In geval van verlies en/of schade aan foto’s vergoeden wij enkel de herstel-, 

restauratie- en/of reproduktiekosten. 

 

6.2. Audiovisuele gegevensdragers 

 

Audiovisuele gegevensdragers worden vergoed op basis van de prijs van een lege 

gegevensdrager, vermeerderd met de kosten van de overbrenging van een master op 

deze drager.  

Audiovisuele gegevensdragers worden in geen geval vergoed op basis van de ontwerp- 

en productiewaarde. 

 

6.3. Software en applicaties 

 

Software en applicaties worden uitsluitend gedekt als de verzekerde hiervan een back-

up heeft bewaard. De uitkering is beperkt tot de kosten die zijn gemoeid met het 

overzetten van deze back-up. 
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7. Uitsluitingen  

Van deze verzekering is uitgesloten alle materiële schade of verergering ervan  

veroorzaakt door:  

 

7.1 Opzet 

Uitgesloten is schade die opzettelijk veroorzaakt of teweeggebracht is door 

een verzekerde, of waaraan een verzekerde medeplichtig is, alsmede, indien 

de verzekerde een rechtspersoon is, door een bestuurder of gevolmachtigde 

van deze rechtspersoon. 

Niet gedekt zijn diefstal, poging tot diefstal of vandalisme gepleegd door of 

met medeplichtigheid van uw gezinsleden, bij u inwonende personen of 

huispersoneel, tenzij u een klacht tegen hen indient. 

7.2 Normale slijtage, oxidatie en andere geleidelijk werkende invloeden 

Uitgesloten is schade veroorzaakt door geleidelijke of normale door gebruik of 

tijdsverloop veroorzaakte slijtage, alsmede schade veroorzaakt door verandering 

van de chemische of organische componenten van een voorwerp, met name: roest, 

langzame oxidatie, corrosie, erosie, besmetting, gisting, rotting, verkleuring, 

verandering van de textuur of afwerking en/of vervuiling. 

Is eveneens uitgesloten, schade veroorzaakt door temperatuur-,  

luchtvochtigheids- of drukwisselingen, alsmede door de blootstelling aan licht en 

straling. 

7.3 Ongedierte  

Uitgesloten is schade veroorzaakt door ongedierte, insecten, knaagdieren,  

schimmels, bacteriën, virussen en andere micro-organismen. 

7.4  Restauratie, reiniging, reparatie of enige andere bewerking 

Uitgesloten is schade veroorzaakt door restauratie, reparatie, renovatie, 

bewerking, ontsmetting of reiniging (behalve de normale huishoudelijke 

schoonmaakwerkzaamheden) tenzij deze werkzaamheden het gevolg zijn van een 

schade veroorzaakt door een door deze verzekering gedekte gebeurtenis en door 

ons werden goedgekeurd. 

7.5 Vermissing  

Uitgesloten is schade veroorzaakt door vermissing welke eerst tijdens periodieke 

inventarisatie wordt vastgesteld, tenzij verzekerde een andere schadeoorzaak dan 

vermissing kan aantonen.  

7.6 Overheidsingrijpen  

Uitgesloten is schade of verlies veroorzaakt door overheidsingrijpen waaronder 

tevens wordt verstaan verbeurdverklaring of confiscatie door een wettig 

ingestelde overheid.       

7.7  Atoomkernreactie  

Uitgesloten is schade veroorzaakt door bronnen van ioniserende straling of van 

nucleaire oorsprong.  

7.8  Molest  

Uitgesloten is schade ontstaan door molest.      

7.9 Diefstal uit een onbeheerd geparkeerd vervoermiddel 

Niet gedekt is verlies van verzekerde voorwerpen veroorzaakt door diefstal uit een 

onbeheerd geparkeerd vervoermiddel buiten de normale werkuren van de 

gebruiker van het vervoermiddel. 

Niet gedekt is verlies van verzekerde voorwerpen veroorzaakt door diefstal uit een 

geparkeerd vervoermiddel tijdens de normale werkuren van de gebruiker van het 

vervoermiddel, tenzij de diefstal is geschied na braak aan het afgesloten 

vervoermiddel en mits de zich daarin bevindende verzekerde voorwerpen niet van 

buitenaf konden waar genomen worden. Deze uitsluiting is niet van toepassing 

gedurende de periode dat verzekerde voorwerpen zijn overgedragen aan een in 

kunst gespecialiseerde beroepsvervoerder. 

7.10 Onzorgvuldigheid bij het verpakken 

Niet gedekt is schade aan of verlies van de verzekerde voorwerpen veroorzaakt 

door onzorgvuldigheid bij het verpakken of ongeschiktheid van de verpakking 
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althans voor zover de verzekerde hiervan bij de aanvang van het transport op de 

hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn. 

7.11  Voorwerpen in de open lucht 

Niet gedekt is schade aan, diefstal van of vandalisme aan de voorwerpen die in de 

open lucht zijn opgesteld tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld werd in de 

bijzondere voorwaarden. In dat geval is schade door uitwerpselen uitgesloten en 

geldt een eigen risico van 25 % van het schadebedrag met een minimum van 

€ 200 per gebeurtenis voor schade door diefstal of vandalisme. 

7.12 Vlonders 

De verzekering geeft geen dekking voor verlies van of materiële schade door 

waterschade aan de verzekerde voorwerpen die in kelders en souterrains in opslag 

of anderszins verblijven anders dan op vlonders met een hoogte van tenminste  

15 centimeter boven de vloer. 

7.13 Eigen gebrek 

Niet gedekt is schade als gevolg van een gebrek van het verzekerde voorwerp.  

7.14 Mechanisch of elektrisch defect of storing 

Niet gedekt is schade die zich beperkt tot de mechanische, elektrische of 

elektronische delen van de verzekerde voorwerpen, alsmede de kosten voor het 

herstellen van defecten, gebrekkige werking of ontregeling. 

7.15 Schadevergoeding overheid  

Uitgesloten is schade die door de overheid wordt vergoed op grond van de Wet  

Tegemoetkoming Schade bij rampen of op grond van een andere soortgelijke wet 

of voorziening. 

7.16  Aankopen internet  

Uitgesloten is schade in verband met niet ontvangen objecten waarvoor 

verzekerde heeft betaald via een internet website.  

7.17 Kwaadwillige besmetting 

Uitgesloten is schade veroorzaakt door kwaadwillige besmetting.  

7.18 Roken  

Uitgesloten is schade afkomstig van door rokers veroorzaakte brandplekken. 

7.19 Tapijten    

Uitgesloten is schade aan tapijten en tapijtwerken door onuitwisbare vlekken, 

behoudens die welke voortvloeien uit onvoorziene waterlekkages of het overlopen 

van leidingen en water-en verwarmingstoestellen. 

7.20 Indirecte schade  

De dekking is beperkt tot de gedekte directe schade aan de verzekerde 

voorwerpen. Uitgesloten zijn allerlei vormen van indirecte schade, van welke aard 

ook, zoals derving van inkomsten, schadevergoedingen, economische verliezen, 

allerlei vormen van boetes of immateriële verliezen m.b.t. het gebruik, het genot, 

de reputatie en dergelijke meer.   

7.21 Terrorisme 

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden, is 

uitgesloten schade voortvloeiend uit gebeurtenissen die verband houden met 

terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan : gewelddadige handelingen 

en/of gedragingen begaan in de vorm van een aanslag of een reeks van in 

tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, waarbij aannemelijk 

is dat deze aanslag of reeks van aanslagen is/zijn beraamd en/of uitgevoerd 

met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische 

doelen te verwezenlijken. 

7.22 Internationale sancties 

Uitgesloten is de betaling van een schadevergoeding wanneer deze de 

verzekeraar zou blootstellen aan een sanctie, verbod of beperking onder de 

resoluties van of de handels- en economische sancties opgelegd door de 

Verenigde Naties, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde 

Staten van Amerika.  
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8. Looptijd van de verzekering 

8.1. Begin en looptijd van de verzekering 

 

De verzekering komt tot stand door acceptatie door ons van de door u  

ingediende aanvraag.  

 

Op welk moment gaat de dekking in? 

De dekking gaat in op de op het polisblad vermelde datum om 00:00 uur. 

Wat is de looptijd van de verzekering? 

Tenzij anders vermeld op het polisblad wordt de verzekering aangegaan voor een 

periode van twaalf maanden. Na afloop van de geldende contractstermijn van 

twaalf maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor eenzelfde 

contractstermijn, mits wij de verzekeringsnemer hierover tijdig hebben 

geinformeerd.  

8. 2. Einde van de verzekering 

Hoe wordt de verzekering beëindigd? 

Elk van ons kan de verzekering beëindigen conform de daarvoor geldende wettelijke 

regels. Hierna  vindt u een overzicht met een antwoord op de belangrijkste vragen die 

u in dit verband zou kunnen stellen. 

In alle gevallen vindt de ontbinding van de verzekering plaats door middel van een brief 

die u naar ons stuurt; wij sturen de correspondentie naar uw verzekeringstussenpersoon 

en/of uw laatste bij ons bekende woonadres. 

Wat gebeurt er met de reeds betaalde premie? 

Wanneer de ontbinding plaatsvindt tussen twee jaarlijkse vervaldata restitueren wij het 

gedeelte van de reeds betaalde premie dat overeenkomt met de termijn waarbinnen u 

niet meer bent gedekt.  

Wie kan ontbinden Onder welke voorwaarden Op welke wijze 

 

U en wij 

 

 

• Op de jaarlijkse vervaldatum. 

 

 

 

• De verzekering kan per brief 

worden opgezegd met 

inachtneming van een 

opzegtermijn van twee maanden.  
 

 

U •  Indien wij de voorwaarden of 

de premie van uw verzekering 

in uw nadeel wijzigen. 

 

 

 

 

 

 Na een schade.  

 

 

 

 

 U kunt de verzekering per brief 

opzeggen tegen de dag waarop 

de wijziging ingaat, en in ieder 

geval gedurende één maand 

nadat u de wijziging is 

meegedeeld. De verzekering 

eindigt op de dag waarop de 

wijziging zou zijn ingegaan. 

 U kunt de verzekering per brief 

opzeggen met inachtneming van 

een opzegtermijn van twee 

maanden. 
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• Bij eigendomsovergang van 

alle verzekerde voorwerpen.  

 

• Bij totaal verlies van de 

verzekerde voorwerpen als 

gevolg van een niet-

verzekerde gebeurtenis. 

 U kunt de verzekering per brief 

opzeggen. De verzekering eindigt 

op de dag waarop de 

eigendomsovergang plaatsvond. 

 U kunt de verzekering per brief 

opzeggen. De verzekering eindigt 

op de dag waarop de verzekerde 

voorwerpen verloren zijn gegaan. 

Wij 
 

• Binnen één maand nadat een 
schade is gemeld of nadat een 
uitkering is gedaan of 

afgewezen. 

 
• Binnen twee maanden na de 

ontdekking dat de 
mededelingsplicht bij het 
sluiten van de verzekering niet 
is nagekomen met het opzet 
om ons  te misleiden. 

 
 

• Binnen twee maanden na de 
ontdekking dat de 
mededelingsplicht bij het 

sluiten van de verzekering niet 
is nagekomen en wij bij kennis 
van de ware stand van zaken 
de verzekering niet zouden 

hebben gesloten. 
 
• In geval van risicoverzwaring. 

 
• Wij kunnen de verzekering per 

brief opzeggen met inachtneming 
van een opzegtermijn van twee 

maanden De verzekering eindigt 

op de in de opzeggingsbrief 
genoemde datum. 

 
• Wij kunnen de verzekering per 

brief opzeggen. De verzekering 
eindigt op de in de opzeggingsbrief 
genoemde datum. 

 
 

• Wij kunnen de verzekering per brief 
opzeggen. De verzekering eindigt 
op de in de opzeggingsbrief 
genoemde datum. 

 

• Wij kunnen de verzekering per brief 
opzeggen. De verzekering eindigt 
op de in de opzeggingsbrief 
genoemde datum. 

Ontbinding van 
rechtswege 

• Zodra u ophoudt belang te 
hebben bij het verzekerde 

voorwerp alsmede indien alle 
verzekerde voorwerpen 
verloren zijn gegaan. 

  

• De verzekering eindigt op de datum 
waarop het belang ophield 

respectievelijk de voorwerpen 
verloren zijn gegaan. 

U, de bewindvoerder 
en/of wij 

•  In geval van surseance van 
betaling of faillissement. 

• De verzekering eindigt op de in de 
kennisgeving genoemde datum 
waarop een einde kwam aan de 
surseance of het faillissement. 

 



Verzekering van museale collecties en tentoonstellingen 
Algemene voorwaarden Classics AN13 

10 
 

9. Opgaven 

De verzekering wordt gesloten aan de hand van uw opgaven en de premie 

wordt dienovereenkomstig vastgesteld. U moet: 
 

Bij het sluiten van de verzekering 

Nauwgezet alle aan u gestelde vragen beantwoorden aan de hand waarvan wij 

het risico kunnen beoordelen. 

Tijdens de looptijd van de verzekering 

 Opgave doen van nieuwe omstandigheden die het risico verzwaren of een nieuw 

risico vormen. Deze opgave moet worden gedaan binnen vijftien dagen, te 

rekenen vanaf het tijdstip waarop de feiten bij u bekend zijn geworden. 

 Melding doen van alle eigendomsoverdrachten van de verzekerde voorwerpen. 

Bij het sluiten of gedurende de looptijd van de verzekering 

De namen en adressen opgeven van de andere verzekeraars indien de gedekte 

risico's door meerdere verzekeringen worden gedekt. 

Op welke wijze moeten de opgaven gedurende de looptijd van de verzekering 

worden gedaan? 

In alle gevallen moeten opgaven schriftelijk, hetzij via uw 

verzekeringstussenpersoon hetzij rechtstreeks aan ons worden gedaan. 

Wat gebeurt er bij verzwaring van het risico? 

We kunnen u een premieverhoging en/of een wijziging van de dekking voorstellen of 

we kunnen de verzekering opzeggen. 

 Indien u ons niet binnen een termijn van 30 dagen hebt laten weten dat u de 

voorgestelde verhoging en/of wijziging niet accepteert, wordt u geacht daarmee 

in te stemmen. De verzekering wordt dan voortgezet met toepassing van de 

verhoogde premie en/of gewijzigde voorwaarden. 

 Indien wij de verzekering opzeggen, eindigt deze op de in de opzeggingsbrief 

genoemde datum. 

Wat gebeurt er bij vermindering van het risico? 

Wij zullen beoordelen of dit tot een premieverlaging leidt en in het bevestigende 

geval de premie aanpassen. 

Wat gebeurt er bij eigendomsovergang? 

In geval van eigendomsovergang van de verzekerde voorwerpen vervalt de 

verzekering. 

Wat zijn de gevolgen van onjuiste of onvolledige opgaven? 

U bent verplicht ons vóór het sluiten van de verzekering en in geval van 

verzwaring van het risico alle voor de beoordeling van het risico relevante feiten 

mee te delen. 

Als u ons niet, onvoldoende of onjuist informeert kunnen wij in geval van schade 

al naar gelang bij juiste en voldoende informatie een hogere premie of andere 

voorwaarden zouden zijn gesteld de uitkering dienovereenkomstig aanpassen. En 

als wij bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zouden hebben 

gesloten, zijn wij geen uitkering verschuldigd. 

Wij zijn ook geen uitkering verschuldigd als u of een derde, wiens belangen 

worden gedekt, heeft gehandeld met het opzet ons te misleiden. 

In bepaalde gevallen kunnen wij de verzekering opzeggen. Dat is het geval als u 

uw mededelingsplicht niet bent nagekomen met het opzet om ons te misleiden of 

wanneer wij bij kennis van de ware stand van zaken de verzekering niet zouden 

hebben geaccepteerd. 
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10. Aanpassing verzekerde som 

De verzekerde som van de verzekerde voorwerpen wordt niet geïndexeerd; de 

verzekerde som kan gedurende de looptijd van de verzekering met wederzijds 

goedvinden worden herzien. 

11.  Premie en premiebetaling 

De premie  wordt bepaald op basis van uw opgaven en aan de hand van de aard 

van de door u gekozen dekking en de hoogte van de verzekerde som. 

Wanneer moet u de premie betalen? 

De premie, waaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting, moet vooruit 

worden betaald op de premievervaldatum. 

Welke sancties riskeert u indien u de premie niet betaalt? 

Als u de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het 

betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor 

latere gebeurtenissen. 

Als u de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend voor 

gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat u na de 

vervaldag schriftelijk bent  aangemaand en betaling is uitgebleven. De dekking 

wordt, uitsluitend voor toekomstige gebeurtenissen, weer van kracht zodra wij de 

gehele premie hebben ontvangen.  

Als u de vervolgpremie weigert te betalen, wordt voor geen enkele latere 

gebeurtenis dekking verleend.  

 

Blijft de premie onveranderd? 

Het kan voorkomen dat wij tot premiewijziging moeten overgaan. U wordt 

hiervan voor de hoofdvervaldatum op de hoogte gebracht. 

Als de wijziging een premieverhoging inhoudt, kunt u deze weigeren. De 

verzekering eindigt dan op de datum waarop de wijziging zou ingaan. 

Als u niet binnen 30 dagen na kennisgeving van de wijziging gebruik hebt 

gemaakt van uw recht om te weigeren, wordt u geacht deze te hebben 

geaccepteerd en wordt de verzekering voortgezet tegen de verhoogde premie. 

12. Schadegevallen 

12.1  Hoe te handelen? 

Wat moet u doen in geval van schade? 

U moet onmiddellijk alle nodige maatregelen treffen om de verzekerde 

voorwerpen te redden en de omvang van de schade te beperken. 

Bovendien bent u verplicht: 

 bij diefstal: binnen 24 uur aangifte te doen; 

 bij verlies: aangifte van verlies te doen bij de politie of bij de bevoegde 

autoriteiten; 

 bij een aanslag: binnen 48 uur aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten. 

Binnen welke termijn moet u de schade melden? 

U moet de schade melden: 

 binnen vijf werkdagen; 

 binnen twee werkdagen in geval van diefstal of verlies, te rekenen vanaf het 

moment dat u van het feit op de hoogte was. 
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Op welke wijze moet u de schade melden? 

U moet de schade schriftelijk melden, hetzij via uw verzekeringstussenpersoon 

hetzij rechtstreeks bij ons. 

De schademelding moet de volgende gegevens bevatten: 

 de datum, omstandigheden en bekende of vermoedelijke oorzaken van de schade, 

alsmede de aard van de schade en het geschatte schadebedrag; 

 indien bekend, de naam- en adresgegevens van de eventuele dader en indien 

mogelijk van eventuele getuigen, met vermelding of door de bevoegde 

functionarissen een proces-verbaal is opgemaakt of een schadeformulier is 

ingevuld; 

 uw polisnummer en het bestaan van eventuele andere verzekeringen die 

hetzelfde risico dekken. 

Welke gegevens moet u na de schademelding aan ons verstrekken? 

U moet ons het volgende toezenden: 

 zo snel mogelijk doch uiterlijk twintig dagen nadat de schade bij u bekend is 

geworden: 

– een ondertekende schatting van de waarde van de vernietigde, verdwenen of 

beschadigde voorwerpen; 

– alle stukken en documenten die u in uw bezit heeft, waarmee u het bestaan en 

de waarde van de desbetreffende voorwerpen alsmede de omvang van de 

schade kunt aantonen; 

 zodra u deze heeft ontvangen: alle op de schade betrekking hebbende of voor 

de expertise benodigde documenten (brieven, oproepen, betekeningen). 

Indien het een diefstal betreft wordt de termijn van twintig dagen teruggebracht  

naar vijf dagen. 

 

Bewijsstukken 

 

In geval van verzekering op basis van opgegeven waarde moet u het bestaan, de 

echtheid en de waarde van de verdwenen of beschadigde voorwerpen kunnen 

aantonen. 

Het leveren van deze bewijzen is bepalend voor de uitbetaling van de schade.In 

onderstaande tabel geven wij voorbeelden van documenten die bij een schadegeval 

nuttig kunnen zijn. 
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Documenten in uw bezit 
Bestaan van 

het 
voorwerp 

Echtheid 

van het 
voorwerp 

Waarde van 

het 
voorwerp 

Notariële akten opgemaakt in aanwezigheid van een 
kunstkenner* 

ja ja ja 

Betalingsbewijzen van openbare verkopen, door een 
erkend bedrijf opgestelde facturen* ja ja ja 

Deskundigentaxatie voorafgaand aan de schade* ja ja ja 

Vóór de schade door een deskundige opgestelde 
certificaten van echtheid* ja ja nee 

Offertes voor restauratie of herstel ja nee nee 

Bewaargevingsbewijzen ja nee nee 

Foto's, videofilms ja nee nee 

Getuigenverklaringen 
 

ja nee nee 

Bank- of creditcard afschriften ja nee ja 

*Erkend in relatie tot het desbetreffende voorwerp 
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Sancties 

 

Elk recht op uitkering komt te vervallen: 

 als u de hiervoor genoemde verplichtingen bij schade niet nakomt met het opzet ons 

te misleiden; 

 als u te kwader trouw valse meldingen doet ten aanzien van de aard, oorzaken, 

omstandigheden of gevolgen van de schade; of 

 als u bij de bewijsvoering opzettelijk frauduleuze middelen of vervalste documenten 

gebruikt. 

12.2  Uitkeringsregels 

Indemniteitsbeginsel 

Op grond van het bepaalde in artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek mag u geen vergoeding 

ontvangen waardoor u in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. 

Hoe worden de verzekerde voorwerpen vergoed? 

In geval van totaalverlies, dat wil zeggen bij diefstal, verlies of volledige vernietiging van 

het verzekerde voorwerp, waardoor dit niet meer kan worden gerestaureerd: 

 indien het is verzekerd op basis van de overeengekomen waarde, wordt de uitkering 

bepaald op basis van de tussen u en ons overeengekomen waarde; 

 indien het is verzekerd op basis van de opgegeven waarde, geldt als de waarde van de 

verzekerde voorwerpen de vervangingswaarde op de dag van de schade. 

In geval van gedeeltelijke schade betalen wij het herstel van de verzekerde voorwerpen 

en de eventuele waardevermindering die na de restauratie door een expert wordt 

vastgesteld. 

Wij kunnen u voorstellen afstand van het verzekerde voorwerp te doen; in dat geval 

vergoeden wij de volledige schade. 

Bij verzamelingen (paren, stellen of samenstellende delen van één en hetzelfde werk) 

wordt bij het bepalen van de uitkering rekening gehouden met: 

 de eigenlijke waarde van het beschadigde voorwerp (of deel van het voorwerp); 

 in voorkomend geval, de door een deskundige vastgestelde meerwaarde in verband 

met de waardevermindering wegens het ontbreken van een voorwerp in de 

verzameling, of die verband houdt met het feit dat het voorwerp deel van een 

verzameling uitmaakt. 

In geen geval betalen wij meer uit dan het bedrag waarvoor de voorwerpen verzekerd 

zijn. 

In geval van verlies en/of schade aan foto’s vergoeden wij enkel de herstel-, 

restauratie- en/of reproductiekosten. 

Onderverzekering 

Indien is verzekerd op basis van de opgegeven waarde en uit de taxatie blijkt dat de 

waarde (voor de schade) van het verzekerde voorwerp of van het geheel van de 

verzekerde voorwerpen op de dag van de schade het verzekerde bedrag overschrijdt, 

wordt u voor het resterende deel als uw eigen verzekeraar beschouwd en wordt de 

uitkering naar evenredigheid verminderd, ook in geval van een slechts gedeeltelijke 

schade. 

Bij verzekering op basis van de overeengekomen waarde wordt geen 

onderverzekering toegepast. 

Wat gebeurt er als uw gestolen voorwerpen worden teruggevonden? 

U moet ons hetzij via uw verzekeringstussenpersoon hetzij rechtstreeks onverwijld 

schriftelijk op de hoogte brengen van het feit dat uw gestolen voorwerpen zijn 
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teruggevonden. 

Indien u weet dat iemand het gestolen of verloren verzekerde voorwerp onder zich 

houdt, moet u ons hiervan hetzij via uw verzekeringstussenpersoon hetzij rechtstreeks 

onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen. 

 

Indien het schadebedrag nog niet is uitgekeerd vergoeden wij de eventueel aan de 

voorwerpen toegebrachte beschadigingen alsmede de door u met onze instemming 

gemaakte kosten voor het terugvinden ervan. 

Indien het schadebedrag reeds is uitgekeerd kunt u, binnen een termijn van een maand 

na het terugvinden van de voorwerpen: 

 hetzij de voorwerpen terugnemen en het uitgekeerde schadebedrag aan ons 

terugbetalen, onder aftrek van het bedrag voor het herstel van de eventuele 

beschadigingen en van de met onze instemming voor het terugvinden ervan 

gemaakte kosten; 

 hetzij de voorwerpen niet terugnemen. In dat geval worden wij eigenaar van de 

voorwerpen. 

Hoe wordt de schade vastgesteld? 

De vaststelling van de schade vindt in alle gevallen in onderling overleg plaats. 

Indien hierover geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de schade 

vastgesteld door twee experts, waarvan er een door u en een door ons wordt 

aangewezen, onder voorbehoud van onze wederzijdse rechten. 

Als deze experts geen overeenstemming kunnen bereiken, doen zij een beroep op een 

derde expert om binnen de grenzen van de door hen vastgestelde schade tot een 

bindende uitspraak omtrent de grootte van de schade te komen. 

De honoraria van de derde expert worden voor de helft door u en de helft door ons 

gedragen. 

Elke partij betaalt de kosten en honoraria van zijn eigen expert en, in voorkomend 

geval, de helft van de honoraria en benoemingskosten van de derde expert. 

Uitbetaling van de aan u verschuldigde uitkering 

 Binnen welke termijn wordt het schadebedrag aan u uitgekeerd? 

Wij verplichten ons ertoe het aan u verschuldigde schadebedrag uit te keren binnen 30 

dagen na het bereiken van de overeenstemming of na de kennisgeving van een voor 

uitvoering vatbare gerechtelijke uitspraak. 

In geval van derdenverzet (bijvoorbeeld door uw schuldeisers) begint de genoemde 

termijn te lopen vanaf de dag dat het verzet wordt opgeheven. 

 Wat gebeurt er indien het verzekerde risico door meerdere verzekeringen 

wordt gedekt? 

Indien dezelfde schade door meer dan een verzekering wordt gedekt, kunt u elke 

verzekeraar aanspreken tot vergoeding van de schade.  Wij kunnen de nakoming van 

onze verplichting tot schadevergoeding opschorten totdat u de andere verzekeringen 

heeft genoemd. 

12.3 Subrogatie 

Onder welke voorwaarden kunnen wij na schade-uitkering in uw plaats treden? 

Door het doen van een  uitkering gaan uw rechten jegens derden over op ons. U bent 

verplicht ons behulpzaam te zijn bij het uitoefenen van deze rechten. 

Wij hebben evenwel geen enkel verhaalsrecht jegens uw werknemers behoudens in geval 

van opzet door een van hen. 
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13. Varia 

13.1 Toepasselijk recht – Geschillenbehandeling 

 
Op deze verzekering is het Nederlandse recht van toepassing. 

 

Ter zake van alle geschillen met betrekking tot deze verzekering is in eerste aanleg de 

rechter te Rotterdam bevoegd. 

13.2 Verjaring 

Een rechtsvordering tegen ons tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van 

drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop u met de opeisbaarheid 

daarvan bekend bent geworden. De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke 

mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. 

 

Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met aanvang op de dag, volgende op die 

waarop wij hetzij uw aanspraak erkennen, hetzij u ondubbelzinnig hebben meegedeeld 

de aanspraak af te wijzen.  

 

13.3 Klachtenbehandeling 

Indien na contact met uw verzekeringstussenpersoon een geschil blijft bestaan, kunt 

u zich tot ons wenden. Leidt dit niet tot een oplossing dan kunt u het geschil 

voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 

2509 AG Den Haag, telefoon 070-333 8 999, www.kifid.nl of via onze tussenkomst 

beroep doen op een mediator. Inschakeling van een mediator brengt voor u geen 

kosten mee. 

De mediator is verplicht binnen een termijn van drie maanden een advies uit te 

brengen. Het advies is niet bindend, zodat het u vrijstaat het geschil aan de rechter voor 

te leggen.  

 

http://www.kifid.nl/
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Definities 

In deze verzekeringsvoorwaarden moet worden verstaan onder: 

 

Atoomkernreactie 

Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplitsing, kunstmatige 

en natuurlijke radioactiviteit; 

 

Bedrijfsuitrusting/inventaris  

Alle roerende zaken, met uitzondering van goederen, particuliere huishoudelijke 

inboedel en motorvoertuigen. 

Bijgebouwen 

 Ruimten en gebouwen – zoals magazijnen, berghokken, schuren, kelderboxen, 

garages, enz. – al dan niet onder een apart dak –, die niet voor bewoning zijn 

ingericht en die zich bevinden op het polisblad vermelde adres. 

 Woningen van huispersoneel. 

Diefstal 

De wederrechtelijke toeëigening van een voorwerp 

 

Eigen risico  

Het op het polisblad vermelde bedrag dat per gebeurtenis voor rekening van 

verzekerde blijft. 

 

Inkomende bruikleen  

Een verzekerde zaak die voor een bepaalde periode door derden aan verzekerde is  

uitgeleend en waarvoor verzekerde op basis van wat bepaald werd in de 

bruikleenovereenkomst risico loopt. 

 

Kwaadwillige besmetting 

Het- buiten het kader van de in artikel 3.38 Wet financieel Toezicht (Wft) genoemde 

vormen van molest- (doen)verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg 

van  hun (in) directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel 

en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij 

mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen 

dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is 

dat het (doen) verspreiden – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd 

en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en /of religieuze en /of 

ideologische doelen te verwezenlijken.   

Materiële schade 

Elke plotselinge, onvoorziene vernieling of beschadiging van een voorwerp. 

 

Molest 

Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. 

Deze zes vormen van molest en de definities daarvan, vormen een onderdeel van de 

tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 is gedeponeerd bij 

de griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage. 

Schade 

Elke vernieling, beschadiging of diefstal. 
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Uitgaande bruiklenen 

Een verzekerde zaak die voor een bepaalde periode aan derden is uitgeleend en waarvoor 

verzekerde op basis van wat bepaald werd in de bruikleenovereenkomst risico loopt. 

Van spijker tot spijker  

Van het moment dat een aanvang wordt gemaakt met de voor het transport noodzakelijke 

handelingen met of aan de verzekerde voorwerpen tot het moment waarop de verzekerde 

voorwerpen aankomen op de plaats die de verzekerde of de bruikleennemer daarvoor heeft 

bestemd. 

Verlies 

De onvoorziene, uitvoerig omschreven verdwijning van een verzekerd voorwerp in het 

kader van een bepaalde gebeurtenis die duidelijk kan worden gerapporteerd. 

Vervangingswaarde 

Bedrag dat wij moeten betalen ter vervanging van het verzekerde voorwerp door 

een voorwerp van dezelfde aard dat in een vergelijkbare staat verkeert. 

Verzameling 

Een qua aantal bepaalde en beperkte verzameling die een samenhangend geheel 

vormt. 

 

Verzekerde voorwerpen  

 

De in de polis vermelde voorwerpen die als museaal voorwerp geregistreerd zijn zoals 

omschreven in de bij de polis behorende specificatie en/of deskundige taxatie, met 

inbegrip van de inkomende bruiklenen indien uitdrukkelijk bepaald in de bijzondere 

voorwaarden.         

        

U 

Uzelf in uw hoedanigheid van verzekeringnemer, of elke andere persoon in de 

hoedanigheid van verzekerde, die als zodanig is vermeld op het polisblad. 

Waardevermindering 

De waardevermindering komt overeen met het verschil tussen de marktwaarde van 

het voorwerp vóór de schade en de waarde ervan na restauratie. De 

waardevermindering wordt geschat door een expert die erkend is voor het type 

beschadigde voorwerpen. Bij stellen en verzamelingen wordt de 

waardevermindering geraamd voor het totaal en niet per voorwerp. 

Wij/Ons 

AXA Art Versicherung AG. 
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