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ARTIKEL 1
Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verzekerde
ieder persoon, die op grond van de bij deze polis gesloten
verzekering een recht op uitkering kan doen gelden.

Inboedel
alle roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding van
de verzekerde, met inbegrip van lijfsieraden en audio-, video- en
computerapparatuur alsmede kleine huisdieren.

Niet tot de inboedel worden gerekend:
- geld en geldswaardig papier;
- zaken bestemd voor industriële, handels- of beroeps-

doeleinden;
- motorrijtuigen (behalve brom- en snorfietsen), aanhang-

wagens, caravans en vaartuigen, inclusief de daarbij
behorende accessoires zoals autoradio's, autotelefoons, etc.

In artikel 6 is voor de niet tot de inboedel gerekende goederen een
afzonderlijke dekking opgenomen.

Lijfsieraden
sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het
lichaam gedragen te worden en die geheel of ten dele bestaan uit
(edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere
dergelijke stoffen, alsmede parels.

Audio-, video- en computerapparatuur
a. beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio's,

platenspelers, compact discspelers, televisietoestellen,
videocamera's, band-, cassette- en videorecorders;

b. computerapparatuur, zoals personal computers en spel-
computers;

c. randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals platen,
compact discs, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf-
en afdrukeenheden en software.

Woning
het op het polisblad onder risico-adres omschreven (deel van het)
gebouw dat door verzekerde bewoond wordt en de daarbij
behorende en bij verzekerde in gebruik zijnde privé bergruimten en
-bijgebouwen.

Schade
materiële schade aan een stoffelijke zaak, waarbij sprake is van
vernietiging of een blijvende aantasting van een zaak.

Nieuwwaarde
het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van
dezelfde soort en kwaliteit.

Dagwaarde
de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waarde-
vermindering door veroudering of slijtage.

De vier grote steden
Dit zijn de steden:
Amsterdam postcode 1000 AA t/m 1109 ZZ
Den Haag postcode 2500 AA t/m 2599 ZZ
Rotterdam postcode 3000 AA t/m 3099 ZZ
Utrecht postcode 3500 AA t/m 3527 ZZ

postcode 3529 AA t/m 3540 ZZ
postcode 3546 AA t/m 3599 ZZ

ARTIKEL 2
Risico-omschrijving, verzekerd bedrag, index
2.1 De gegevens voor de risico-omschrijving op het polisblad

worden geacht te zijn verstrekt door de verzekeringnemer.
2.2 Het verzekerd bedrag, met uitzondering van de onder artikel

2.4 genoemde jaarlijkse aanpassingen, wordt geacht te zijn
opgegeven door de verzekeringnemer.

2.3 Indien voor lijfsieraden een apart verzekerd bedrag op het
polisblad is vermeld met een afzonderlijke vermelde premie zal
dit bedrag worden beschouwd als het voor lijfsieraden
verzekerde bedrag. In de vier grote steden is voor audio-,
video- en computerapparatuur dezelfde regeling van
toepassing.

2.4 Jaarlijks worden per de premievervaldatum het verzekerd
bedrag en in evenredigheid daarmee de premie verhoogd of
verlaagd overeenkomstig het indexcijfer voor inboedels.

ARTIKEL 3
Risicobekendheid
AMEV acht zich bekend met ligging, bouwaard, dakbedekking,
gebruik en belendingen van de woning, zoals die waren bij het
afsluiten van de verzekering, of zoals die waren ten aanzien van de
nieuwe woning bij voortzetting van de verzekering na een
verhuizing.

ARTIKEL 4
Schade, eigen gebrek
Verzekerd is schade aan de verzekerde zaken veroorzaakt door de
in de artikelen 5 en 6 opgesomde gedekte gebeurtenissen. Tevens
is verzekerd schade aan de verzekerde zaken als gevolg van een
gedekte gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in de directe
omgeving.
Deze dekking geldt ook wanneer de schade het gevolg is van een
eigen gebrek, eigen bederf of de aard en de natuur van de
verzekerde zaken. De in de artikelen 5 en 6 genoemde maxi-
meringen en uitsluitingen zullen hierbij in acht worden genomen.

ARTIKEL 5
Omvang van de dekking
De dekking voor schade aan inboedelgoederen is afhankelijk van de
plaats waar zij zich bevinden. Hieronder worden de gedekte
gebeurtenissen op de verschillende plaatsen opgesomd. Voor de
omschrijving van een aantal begrippen wordt verwezen naar de
"Nadere omschrijvingen", in het vervolg aangeduid met *.

5.1 In de woning
a. brand *;
b. schroeien, zengen en smelten als gevolg van hitte-

uitstraling door een ander brandend, gloeiend of heet
voorwerp of aanraking daarmee;

c. blikseminslag en inductie na blikseminslag, verzekerd is
de schade die rechtstreeks door de bliksem is veroorzaakt.
Daarnaast is verzekerd schade als gevolg van bliksem die
een overspanning veroorzaakt in het elektriciteitsnet en/of
in elektrische en elektronische apparatuur (inductie);

d. ontploffing *;
e. luchtverkeer *;
f. storm *;
g. neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater):

- onvoorzien het gebouw binnengedrongen, of
- onvoorzien gestroomd uit binnenshuis aanwezige

afvoerpijpen van daken en dakgoten.
indirecte neerslag
schade als gevolg van water, onvoorzien het gebouw
binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg
van hevige plaatselijke regenval* buiten zijn normale loop is
getreden.
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Niet verzekerd is schade ontstaan door:
- neerslag die door openstaande ramen, deuren en

luiken is binnengekomen;
- grondwater, tenzij dit via afvoerbuizen of daarop

aangesloten sanitair is binnengedrongen;
- vochtdoorlating ("doorslaan") van muren;
- slecht onderhoud van het gebouw;

h. water en stoom, onvoorzien gestroomd uit leidingen of
daarop aangesloten toestellen en installaties van
waterleiding, centrale verwarming, putten en riolen, als
gevolg van breuk, het springen door vorst, verstopping of
een ander plotseling optredend defect. Ook is gedekt
schade als gevolg van het overlopen van deze leidingen,
toestellen, installaties, putten en riolen.
Niet verzekerd is schade door grondwater, tenzij dit door
afvoerbuizen of daarop aangesloten sanitair
binnengedrongen is.

i. water, onvoorzien gestroomd uit een aquarium. Verzekerd
is de schade als gevolg van het uitstromen van water en de
schade aan het aquarium en de inhoud daarvan.

j. water, onvoorzien gestroomd uit een waterbed als
gevolg van een plotseling opgetreden defect. Niet
verzekerd is de schade aan het waterbed zelf, tenzij deze
haar oorzaak vindt in een elders in dit artikel vermelde
gedekte gebeurtenis.

k. olie, onvoorzien gestroomd uit een op een schoorsteen
van het gebouw of een hieraan grenzend gebouw
aangesloten verwarmingsinstallatie of uit daarvan deel
uitmakende leidingen en tanks;

l. rook en roet, plotseling uitgestoten door een op een
schoorsteen van het gebouw aangesloten
verwarmingsinstallatie of ontstaan door droogkoken van
pannen op kooktoestellen;

m diefstal (inclusief daarmee gepaard gaande beschadiging-
en).
Met schade door diefstal wordt gelijk gesteld schade door
poging tot diefstal.
De maximale vergoeding voor schade door diefstal van
lijfsieraden bedraagt € 2.500,--, tenzij op de polis een
afzonderlijk bedrag is meeverzekerd.
In de vier grote steden geldt een eigen risico van € 250,--
op de volgens de polisvoorwaarden te verlenen schade-
vergoeding;

n. vandalisme *, gepleegd door één of meer wederrechtelijk
de woning binnengedrongen personen;

o. gewelddadige beroving en afpersing, of poging daar-
toe *;
Niet verzekerd is schade veroorzaakt door zakkenrollerij.

p. ongeregeldheden bij relletjes *;
q. aanrijding en aanvaring;
r. omvallen van kranen en heistellingen en het losraken

van onderdelen daarvan;
s. omvallen van bomen en het afbreken van takken;
t. het niet functioneren van de koel- of vriesinrichting

veroorzaakt door het uitvallen van de elektrische stroom
gedurende een periode van minimaal 6 uur of het plotseling
defect raken van de koel- of vriesinrichting.
Deze dekking heeft alleen betrekking op bederf van
levensmiddelen in een koelkast of diepvriezer. De schade
aan de koel- of vriesinrichting zelf is niet verzekerd, tenzij
deze haar oorzaak vindt in een elders in dit artikel vermelde
gedekte gebeurtenis.

u. breuk van spiegels (met uitzondering van handspiegels).
Verzekerd is de schade welke het gevolg is van deze breuk
en de schade aan de spiegels zelf.

v. scherven van brekende ruiten.

Verzekering van inboedel op plaatsen als hieronder in de artikelen
5.2 t/m 5.7 vermeld, geschiedt tegen dezelfde gebeurtenissen en
onder dezelfde voorwaarden als onder artikel 5.1 vermeld, tenzij in
de tekst hierna daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

5.2 In trappenhuizen en andere voor derden toegankelijke
ruimten van het gebouw waarvan de omschreven woning
deel uitmaakt
In afwijking van artikel 5.1 zijn diefstal en vandalisme alleen
verzekerd na braak aan deze ruimten.

5.3 Aan de buitenkant van de woning bevestigd, zoals zon-
weringen en antennes
In afwijking van artikel 5.1 is schade door neerslag en van-
dalisme niet verzekerd.

5.4 Onder afdaken, op het balkon, in volières of op het terrein
van de omschreven woning
In afwijking van artikel 5.1 is schade door diefstal, vandalisme,
storm en neerslag niet verzekerd.
Voor wasgoed, vlaggestokken, tuingereedschap en tuin-
meubelen (zoals stoelen, tafels, parasols) en tuindecoratie
geldt een uitzondering: zij zijn wel verzekerd tegen diefstal en
vandalisme.

De dekking volgens de artikelen 5.5 t/m 5.7 is alleen van kracht
indien de betreffende inboedel zich tijdelijk en voor een
aaneengesloten periode van ten hoogste 3 maanden, buiten het in
de polis omschreven risico-adres bevindt. Bij verhuizing treedt
artikel 10 in werking.

5.5 In andere gebouwen binnen Nederland
a. Inboedel aanwezig in permanent bewoonde woningen:

De inboedel is verzekerd tegen alle gebeurtenissen en
onder dezelfde voorwaarden als opgesomd onder artikel
5.1.
Van permanente bewoning is sprake indien in de regel
iemand bij dag en nacht op geoorloofde wijze in de woning
aanwezig is.

b. Inboedel aanwezig in andere gebouwen:

De inboedel is verzekerd tegen alle gebeurtenissen en
onder dezelfde voorwaarden als opgesomd onder artikel
5.1, met dien verstande dat diefstal en vandalisme alleen
verzekerd zijn na inbraak.
Voor een omschrijving van de dekking voor
inboedelgoederen aanwezig op andere plaatsen dan in
gebouwen wordt verwezen naar artikel 5.6.

5.6 Andere plaatsen binnen Nederland (in open lucht, tenten,
bouwketen, strandhuisjes, (sta-)caravans, vaartuigen enz.)
In afwijking van hetgeen in artikel 5.1 is bepaald, is uitsluitend
schade verzekerd door brand, schroeien, zengen en smelten,
blikseminslag, ontploffing, gewelddadige beroving en afpersing
of poging daartoe.

Bevindt de inboedel zich in een deugdelijk afgesloten auto
(dus niet in aanhangwagens, caravans en dergelijke) dan is zij
ook verzekerd tegen schade veroorzaakt door diefstal na
braak aan die auto. De maximale vergoeding bedraagt € 250,-
per gebeurtenis. Het onder artikel 5.1 m. voor de vier grote
steden genoemde eigen risico is op deze dekking niet van
toepassing.

Wordt de inboedel vervoerd in verband met een verhuizing of
in verband met vervoer van of naar een herstel- of bewaar-
plaats, dan is zij ook verzekerd tegen schade veroorzaakt door
een aan het vervoermiddel overkomen ongeval, het uit de
strop schieten of het onklaar raken van hijsgerei of van een
ander hulpmiddel dat gebruikt wordt bij het laden of lossen.
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5.7 Buiten Nederland, maar binnen Europa
In afwijking van artikel 5.1 is de inboedel uitsluitend verzekerd
tegen schade ten gevolge van brand, schroeien, zengen en
smelten, blikseminslag en ontploffing.

Tijdens dagtrips van maximaal 24 uur vanuit Nederland naar
België, Luxemburg en Duitsland geldt bovendien dat tevens
dekking wordt geboden voor inboedel aanwezig in een
deugdelijk afgesloten auto. Verzekerd is schade veroorzaakt
door diefstal na braak aan die auto. De maximale vergoeding
bedraagt € 250,-- per gebeurtenis. Het onder artikel 5.1 m.
voor de vier grote steden genoemde eigen risico is op deze
dekking niet van toepassing.

ARTIKEL 6
Omvang van de dekking voor andere zaken
Naast de dekking voor inboedelgoederen biedt deze verzekering
ook een dekking voor andere zaken. Hieronder worden deze zaken
opgesomd en wordt aangegeven wat de dekking inhoudt. De
verzekering geldt met inachtneming van het elders in de polis
bepaalde. De zaken zijn verzekerd voorzover zij niet op een andere
polis gedekt zijn.

6.1 Glas
Deze dekking is alleen van toepassing indien dit op het
polisblad vermeld staat en alleen van toepassing op inboedel
in panden bestemd voor particuliere bewoning of op inboedel
in door verzekerde bewoonde gedeelten van het pand.

Ruiten (inclusief kunststof ruiten) die dienen tot lichtdoorlating
en aanwezig zijn in ramen en deuren alsmede alle ruiten in
windschermen, balkon- en terreinafscheidingen, zonnepanelen
en glaspanelen aangebracht ter verfraaiing aan de buitenkant
van het gebouw, zijn verzekerd tegen schade als gevolg van
breuk. Meeverzekerd is vervanging, na breuk, van zonwerend
materiaal dat zich tussen dubbelwandige ruiten bevindt. Als
schade gelden tevens de kosten van noodvoorzieningen.

Niet verzekerd is breuk:
-ten gevolge van eigen gebrek bij glas in lood, draadglas en
kunststof;

-tijdens aanbouw, verbouw of leegstand van de woning.

Op de te verlenen schadevergoeding zal geen eigen risico in
mindering worden gebracht.

AMEV zal de prijs van de gebroken ruiten vermeerderd met de
inzetkosten in geld vergoeden dan wel - zulks ter keuze van
AMEV - de gebroken ruiten zo spoedig mogelijk door andere
ruiten van dezelfde soort en hoedanigheid laten vervangen.

6.2 Huurdersbelang
a. Indien de verzekerde huurder is van de woning, dan dient

het voor inboedel verzekerde bedrag tevens tot dekking
van de voor zijn rekening:
- in de woning met de daarbij behorende bergruimten en

bijgebouwen aangebrachte betimmeringen, metsel-,
schilder-, behang- en witwerk, waterleiding-, centrale
verwarmings-, sanitaire-, keuken- en
beveiligingsinstallaties en andere nagelvast met het
gebouw verbonden voorzieningen;

- op het terrein van het gebouw geplaatste bouwsels, die
naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam
ter plaatse te blijven (zoals schuren en schuttingen) en
niet dienen voor zakelijk gebruik.

De hierboven genoemde zaken zijn verzekerd tegen de
gebeurtenissen als opgesomd in artikel 5.1; de op het
terrein geplaatste bouwsels echter niet tegen schade door
vandalisme en neerslag.

Verder geldt voor de op het terrein geplaatste bouwsels een
eigen risico van € 75,-- voor schade veroorzaakt door storm.

b. Indien er door een onder artikel 5.1 gedekte gebeurtenis
schade is ontstaan aan niet voor rekening van verzekerde
in de woning met bijbehorende bergruimten en
bijgebouwen aangebrachte nagelvaste voorzieningen, dan
is deze schade verzekerd tot maximaal 10% van het voor
inboedel verzekerde bedrag. Voorwaarde is dat het herstel
wel voor rekening van verzekerde komt. Vergoeding
geschiedt boven het verzekerd bedrag. Op gelijke
voorwaarden is tevens braakschade aan de woning met
bijbehorende bergruimten en bijgebouwen verzekerd.

Voor de dekking sub a. en b. geldt nog het volgende.

Indien ten gevolge van een onder artikel 5.1 h gedekte
gebeurtenis schade aan het gebouw is ontstaan, dan zijn
tevens gedekt de kosten verbonden aan het opsporen van het
defect en van het daarmee verband houdende breek- en
herstel-werk aan muren, vloeren en andere onderdelen van
het gebouw.

In het geval van springen door vorst worden de kosten
verbonden aan het herstel van leidingen, toestellen en sanitair
vergoed, ook al is er geen schade aan het gebouw ontstaan.

6.3 Tuinaanleg
De tuinaanleg en -beplanting behorende bij de woning van de
verzekerde is boven het verzekerd bedrag, tot een maximum
van 10% daarvan, verzekerd tegen schade door alle gedekte
gebeurtenissen, met uitzondering van storm, neerslag, diefstal,
vandalisme en het omvallen van bomen en afbreken van
takken.

6.4 Inboedel van derden
De in de woning aanwezige inboedel van derden, niet zijnde
gehuurde inboedelgoederen, is boven het verzekerd bedrag
tot een maximum van 10% daarvan, verzekerd tegen schade
door dezelfde gebeurtenissen als genoemd in artikel 5.1.

6.5 Gehuurde inboedelgoederen
Het voor inboedel verzekerd bedrag dient tevens tot dekking
van de in de woning aanwezige gehuurde goederen tegen
schade veroorzaakt door dezelfde gebeurtenissen als
genoemd in artikel 5.1.

Voorwaarde is dat de gehuurde goederen, indien deze in
eigendom van de verzekerde zouden zijn, onder de
begripsomschrijving "inboedel" vallen en de schade voor
rekening van verzekerde komt.

Vergoeding van schade geschiedt op basis van dagwaarde.

AMEV heeft het recht om de schade eventueel rechtstreeks
met de verhuurder af te wikkelen.

6.6 Geld en geldswaardig papier
Voor geld en geldswaardig papier (waaronder mede zijn te
verstaan blanco cheques, betaalkaarten, betaalpassen e.d.)
zowel in eigendom van verzekerde als onder zijn berusting,
biedt de verzekering dekking boven het op de inboedel
verzekerd bedrag, tot een maximum van € 1.250,--.
Vergoeding van schade wordt verleend indien en voorzover de
betrokken bancaire instelling geen schade vergoedt.
De schadevergoeding zal voorts afhankelijk worden gesteld
van het naleven van de voorschriften die door de uitgevende
instanties voor het gebruik van geldswaardig papier zijn
gesteld.
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Geld en geldswaardig papier zijn verzekerd tegen schade
veroorzaakt door dezelfde gebeurtenissen en onder dezelfde
voorwaarden als de verzekerde inboedel.

6.7 Beroepsuitrusting
Voor kantooruitrusting, gereedschappen, materialen en
bedrijfskleding die de verzekerde voor de uitoefening van zijn
beroep onder zich heeft biedt de verzekering dekking boven
het voor inboedel verzekerd bedrag, tot een maximum van €
2.500,--.
Beroepsuitrusting is verzekerd tegen materiële schade
veroorzaakt door dezelfde gebeurtenissen en op dezelfde
plaatsen als de verzekerde inboedel.

Voorwaarde is dat de schade voor rekening van verzekerde
komt.

6.8 Motorrijtuigen, vaartuigen, aanhangwagens en onderdelen
Het voor inboedel verzekerd bedrag dient tevens tot dekking
van schade aan (onderdelen) van vaartuigen en
aanhangwagens alsmede voor losse onderdelen en
accessoires van motorrijtuigen aanwezig in de woning, met
een maximum van € 1.250,--.  Bij diefstal van bromfietsen en
scooters uit bijgebouwen en bergruimten zonder braaksporen
aan het pand bedraagt de vergoeding maximaal € 500,--
Verzekerd is schade veroorzaakt door dezelfde gebeurtenis-
sen zoals genoemd in artikel 5.1.

Voorwaarde is dat de genoemde zaken dienen tot privé-
gebruik.

6.9 Kosten
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed:
a. expertisekosten *, AMEV betaalt aan de door de

verzekerde benoemde expert ten hoogste het bedrag dat
AMEV aan de door haar benoemde expert vergoedt;

b. bereddingskosten *;
c. salvagekosten *.

Boven het verzekerd bedrag, tot maximaal 10% daarvan,
worden vergoed:
e. extra kosten *;
e. opruimingskosten *;
f. kosten van vervoer en opslag van geredde en op deze

polis verzekerde zaken als gevolg van een gedekte
gebeurtenis.

6.10 Sloten en cilinders
Kosten van vervanging van de (cilinder)sloten in de
toegangsdeuren van het woonhuis, indien de sleutels die
daarbij horen zijn beschadigd of vermist als gevolg van een
gedekte gebeurtenis, biedt de verzekering dekking boven het
voor inboedel verzekerd bedrag, tot een maximum van
€ 375,--. De vervanging moet binnen 24 uur na de
gebeurtenis plaatsvinden.

6.11  Buitenhuisdekking voor kostbaarheden
Deze dekking is alleen van toepassing indien dit op het
polisblad vermeld staat en geldt voor de onderstaande
kostbaarheden:
- antiek;
- kunst;
- verzamelingen;
- juwelen en sieraden;
- duiksport-, parachute-, golf- en hengelsportuitrusting;
- foto-, film-, audio- en videoapparatuur;
- muziekinstrumenten.

Kostbaarheden die zich buiten het woonhuis bevinden zijn
per gebeurtenis tot  maximaal 10%  van  verzekerd  bedrag

verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen, diefstal en
vermissing.

   Niet verzekerd is schade veroorzaakt door:
- de uitsluitingen opgenomen in artikel 7;
- eigen gebrek. Deze uitsluiting geldt niet in geval van brand

of ontploffing
- onvoldoende zorg. Van onvoldoende zorg is onder meer

sprake wanneer in geval van diefstal, verlies of
beschadiging van de verzekerde zaken niet de normale
voorzichtigheid in acht is genomen.

Op de te verlenen schadevergoeding zal geen eigen risico in
rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7
Uitsluitingen
Niet verzekerd is schade veroorzaakt door:
a. aardbeving of vulkanische uitbarsting *;
b. atoomkernreactie *;
c. molest *;
d. overstroming *.

ARTIKEL 8
Vaststelling van de schade
8.1 De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schaden en

kosten worden, mede aan de hand van de door de verzekerde
verstrekte gegevens en inlichtingen, vastgesteld: of in
onderling overleg tussen AMEV en verzekerde, of door een of
meer experts. In dat geval zal AMEV een expert benoemen,
waarbij verzekerde tevens zelf een expert kan aanwijzen. Deze
twee experts benoemen voor het geval van verschil samen
een derde expert, die binnen de grenzen van de door hen
berekende schadebedragen de bindende vaststelling zal
doen.

8.2 Van de beschadigde zaken wordt de waarde onmiddellijk voor
en de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis vastgesteld; het
verschil tussen beide waarden is de schade.
Tenzij op het polisblad anders is vermeld zal de vergoeding
plaatsvinden op basis van de nieuwwaarde, met uitzondering
van:
-zaken, waarvan de dagwaarde minder bedroeg dan 40% van
de nieuwwaarde;

-zaken, die onttrokken waren aan het gebruik waarvoor zij
waren bestemd;

-brom- en snorfietsen;
Voor deze zaken zal de vergoeding plaatsvinden op basis van
de dagwaarde.

-kunstvoorwerpen, antiquiteiten en verzamelingen.
Voor deze zaken zal de vergoeding plaatsvinden op basis van
de waarde die daaraan op grond van hun zeldzaamheid door
deskundigen wordt toegekend.

8.3 Indien herstel mogelijk is en de herstelkosten,
eventueel verhoogd met een bedrag voor door de schade
veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven
waardevermindering, lager zijn dan het verschil tussen de
waarden voor en na de gebeurtenis, worden de herstelkosten
vergoed.

ARTIKEL 9
Vergoeding van de schade
9.1 De schadevergoeding is, mits het verzekerd bedrag niet lager

is dan de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor
de gebeurtenis, gelijk aan het bedrag dat voor schade en
kosten is vastgesteld, dit met inachtneming van de
toepasselijke maxima en de van toepassing zijnde eigen
risico's.

9.2 Indien blijkt dat de waarde van de verzekerde zaken
onmiddellijk voor de gebeurtenis hoger is dan het verzekerd
bedrag, wordt voor de regeling van de schade het verzekerd
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bedrag met ten hoogste 25% verhoogd. Als ook dan nog het
verzekerd bedrag lager is dan de waarde van de verzekerde
zaken, vergoedt AMEV van alle vastgestelde schaden en
kosten een evenredig deel met inachtneming van de
toepasselijke maxima en de van toepassing zijnde eigen
risico's. De kosten van expertise, beredding en salvage zullen
door AMEV in dat geval echter volledig worden vergoed.

9.3 Indien de verzekerde zaken nog op andere polissen tegen
dezelfde gebeurtenis blijken te zijn verzekerd en het
gezamenlijke verzekerd bedrag de waarde van die zaken
onmiddellijk voor de gebeurtenis overtreft, wordt ter bepaling
van de vergoeding op deze polis het hierop verzekerde bedrag
(zonder de onder 2 genoemde verhoging met maximaal 25%)
naar evenredigheid verminderd. Dit artikel laat de bepalingen
van artikel 6 onverlet.

9.4 Indien de verzekerde zaken nog op andere polissen tegen
schade door diefstal zijn verzekerd, wordt de onder artikel
5.1 m. genoemde maximale vergoeding van € 2.500,-- voor
lijfsieraden naar evenredigheid verminderd.

9.5 De verzekerde kan beschadigde zaken die nog te repareren
zijn of een restantwaarde hebben, niet aan AMEV afstaan
tegen vergoeding van de waarde die betreffende zaken voor
de gebeurtenis hadden.

9.6 Indien een op deze polis verzekerde zaak tevens bij een
speciale polis is verzekerd, zal schade daaraan slechts worden
vergoed voorzover het verzekerd bedrag van de speciale polis
te laag blijkt.

9.7 Betaling van schade aan derden kan AMEV rechtstreeks aan
de betrokken derden doen.

ARTIKEL 10
Verhuizing, wijziging van het risico
10.1 De verzekerde is verplicht zo spoedig mogelijk kennis te geven

aan AMEV, wanneer:
a. de verzekerde zaken blijvend naar een ander adres in

Nederland worden overgebracht;
b. de bouwaard, de dakbedekking of het gebruik van het

gebouw waarin de inboedel zich bevindt wijzigt.
10.2 De premies en/of voorwaarden zijn mede afhankelijk van het

risico-adres. Indien de verzekerde zaken worden overgebracht
naar een ander adres in een regio waarvoor andere premies
en/of voorwaarden gelden, kan AMEV deze per de datum van
verhuizing toepassen. De verzekeringnemer kan op grond van
deze wijziging de verzekering niet tussentijds beëindigen.

10.3 Indien in het risico een als in 10.1 b. genoemde wijziging
optreedt, wordt de verzekering slechts voortgezet als
verzekerde en AMEV overeenstemming bereiken over een
door AMEV noodzakelijk geachte wijziging in premie en/of
voorwaarden. Indien verzekeringnemer en AMEV geen
overeenstemming bereiken, eindigt de verzekering per de
eerstkomende premievervaldatum na de wijziging. Verzekerde
is gehouden de door AMEV noodzakelijk geachte premie tot
die eerstkomende premievervaldatum te voldoen.

10.4 Verzuimt de verzekeringnemer om AMEV tijdig in te lichten
over een risicowijziging als onder 10.1 b. genoemd, dan
eindigt de dekking 3 maanden na de datum van
risicowijziging. De verzekeringnemer blijft echter verplicht de
premie, kosten en assurantiebelasting tot de eerstkomende
premievervaldatum te voldoen.

ARTIKEL 11
Overgang van het belang
11.1 Bij verkoop of eigendomsoverdracht van de op deze polis

verzekerde zaken blijft de dekking nog 1 maand van kracht;
daarna alleen als de nieuwe eigenaar met AMEV overeenkomt
de verzekering op zijn naam voort te zetten. De verzekering
vervalt onmiddellijk indien de nieuwe eigenaar de op deze polis
verzekerde zaken elders verzekert.

11.2 Bij overlijden van de verzekeringnemer blijft de verzekering van
kracht, tenzij AMEV binnen 14 dagen na ontvangst van het
bericht heeft meegedeeld de verzekering te beëindigen met
een termijn van tenminste 14 dagen.

NADERE OMSCHRIJVINGEN (*)

Aardbeving of vulkanische uitbarsting
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting wordt
verstaan schade, ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij
binnen 24 uur nadat in of nabij de plaats, waar de verzekerde zaken
zich bevinden, de gevolgen van aardbeving of vulkanische
uitbarsting zich hebben voorgedaan, tenzij de verzekerde bewijst,
dat de schade niet aan een van de genoemde verschijnselen kan
worden toegeschreven.

Atoomkernreactie
Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij
energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige of
natuurlijke radioactiviteit.
De uitsluiting terzake van atoomkernreacties geldt niet met
betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten de
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om
gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouw-
kundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien
verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag
en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het Ministerie van
Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne moet zijn
afgegeven. Voor zover krachtens de wet een derde voor de
geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht.
Onder "wet" is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere
wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de
kernenergie. Onder "kerninstallatie" wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van bedoelde wet.

Bereddingskosten
De kosten door verzekerde bij of na een gedekte gebeurtenis
gemaakt om schade aan de verzekerde zaken te voorkomen of te
verminderen.

Brand
Onder brand wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en
met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is
zich uit eigen kracht voort te planten.
Derhalve is onder andere geen brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Gedekt is schade door brand die is ontstaan door onverschillig
welke oorzaak (behalve door de oorzaken genoemd in artikel 7),
ook door onachtzaamheid of nalatigheid van de verzekeringnemer
of van een lid van zijn gezin of personeel, alsmede door schuld of
opzet van derden.
Als schade door brand wordt ook beschouwd de schade, onstaan
door en tijdens het blussen en bestrijden van de brand, alsook de
schade ontstaan bij het redden van verzekerde zaken, waaronder
begrepen schade door wegraken of diefstal en schade die het
gevolg is van door de bevoegde autoriteiten genomen maatregelen
om de voortgang van de brand te stuiten.

Expertisekosten
Het salaris en de kosten van de met de schadevaststelling belaste
experts.

Extra kosten
Extra kosten boven de normale uitgaven voor levensonderhoud
wegens een gedwongen verblijf elders van de verzekerde en zijn
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gezin, indien als gevolg van een gedekte gebeurtenis zijn woning
onbewoonbaar is geworden.

Gewelddadige beroving en afpersing
Het door geweld of bedreiging met geweld dwingen tot afgifte van
geld en/of zaken. Hieronder wordt niet verstaan zakkenrollerij.

Hevige plaatselijke regenval
Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan neerslag van
tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur,
op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan.

Inbraak
Onder inbraak wordt verstaan het met geweld, dat wil zeggen door
het verbreken van afsluitingen, zich wederrechtelijk toegang
verschaffen tot hetgebouw of het gedeelte van het gebouw dat
verzekerde in gebruik heeft en waarin zich de op deze polis
verzekerde zaken bevinden.

Luchtverkeer
Onder schade door luchtverkeer wordt verstaan schade aan de
verzekerde zaken tengevolge van het getroffen worden door een
vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig,
dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit
geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander
voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig
hier genoemd voorwerp.

Molest
1. Onder schade door molest wordt verstaan schade

veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij.

2. AMEV dient te bewijzen, dat de schade direct veroorzaakt is
door of ontstaan is uit één van de onder 1 genoemde
oorzaken.

Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities
van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst,
die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is
gedeponeerd.

Ontploffing
Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of
gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps
verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met
inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan
binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van
een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand
van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen en
dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en

onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren dan
wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding
heeft ondergaan dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof
uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en
buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet
het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de
eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking
zijn geweest van gassen of dampen, welke door een scheikundige
reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of een
mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. In het
geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken
door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde
zaken welke als gevolg van die vernieling moet worden
aangemerkt.

Opruimingskosten
De niet reeds in de schadetaxatie opgenomen kosten van het
wegruimen van de verzekerde zaken, voor zover dit opruimen het
noodzakelijk gevolg is van een gedekte gebeurtenis.

Overstroming
Onder schade door overstroming wordt verstaan schade door
overstroming als gevolg van het overlopen en bezwijken van dijken,
kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de
overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis
gedekte gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor schade door
brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming, voor zover
overigens de brand of ontploffing door de polis is gedekt.

Relletjes
Incidentele geweldsmanifestaties.

Salvagekosten
De kosten die door of namens de Stichting Salvage tijdens of direct
na een brand worden gemaakt voor het bieden van hulpverlening
en het treffen van de eerste en meest noodzakelijke maatregelen
om de schade te beperken. Voorwaarde is dat de Stichting Salvage
door de brandweer is ingeschakeld.

Storm
Hieronder wordt verstaan een windsnelheid van ten minste 14
meter per seconde (windkracht 7).

Vandalisme
Zinloze en gewelddadige handeling(en) gericht op de vernieling van
goederen.

Vulkanische uitbarsting
Zie Aardbeving.


