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Voorwoord

Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op, of in afwijking van de algemene  
verzekeringsvoorwaarden - zo duidelijk mogelijk weer wat u van de inboedelverzekering 
van Promovendum mag verwachten. Zo wordt duidelijk waar u al dan niet recht op heeft 
en wat Promovendum allemaal van u verwacht. 

Promovendum
Postbus 362
3300 AJ Dordrecht

info@promovendum.nl
078-6481300

Twitter @promovendum

begrippen
Inhoudsopgave

https://twitter.com/Promovendum
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Omdat er bij verzekeringen sprake is van vaktaal, volgen hieronder enkele begrips- 
omschrijvingen om voor u zo duidelijk mogelijk weer te geven wat er bedoeld wordt. 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

Alle woorden die worden verklaard in de definities, staan cursief gedrukt in de  
verzekeringsvoorwaarden.

a. Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in  
of nabij de plaats waar u zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische  
uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij u bewijst dat de schade niet aan één van  
de genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven.

b. Afpersing
Het door bedreiging met geweld iemand dwingen een goed af te geven met het  
oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening.

c. Audiovisuele- en computerapparatuur
Alle geluids-, ontvangst-, zend- en beeldapparatuur, zoals radio’s, platen-, cd- en  
dvd-spelers, home-cinemasets, televisietoestellen, videocamera’s, band-, cassette-, 
video, dvd- en Blueray-recorders, alsmede alle soorten computerapparatuur, waaronder 
micro- en spelcomputers, tablets en laptops, en (mobiele) navigatieapparatuur, alles  
met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen zoals 
platen, banden, cd’s, dvd’s, cassettes, (externe) harde schijven, (externe) opslagappa-
ratuur, boxen, monitoren en schijf- en afdrukeenheden.

d. Beroving
Het met geweld iemand dwingen een goed af te geven met het oogmerk van weder-
rechtelijke toe-eigening.

e. Bewoond
Een woonhuis wordt als bewoond beschouwd, indien er gewoonlijk ’s nachts iemand in 
het woonhuis aanwezig is.

f. Braak
Het wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking met zichtbare beschadiging 
van afsluitingen. 



 5 / 16Verzekeringsvoorwaarden Inboedelverzekering Extra uitgebreid • P2014.2

g. Brand
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur, buiten een 
haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.

Geen brand is:
a.  zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
b.  doorbranden van elektrische en elektronische apparaten en motoren;
c.  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

Als schade door brand wordt ook aangemerkt: schade door naburige brand, door brand-
blussing, door vernieling op last van hogerhand, door beredding (maatregelen ter voor-
koming of vermindering van de schade bij het optreden van een schade) en door diefstal 
of vermissing bij brand of beredding.

h. Bruto premie
Premie zonder korting of toeslag vanwege beroep of opleiding.

i.  Dagwaarde 
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door 
veroudering en/of slijtage.

j. Geld en geldswaardig papier
Gemunt geld en bankbiljetten zowel in Nederlandse als buitenlandse valuta dienende 
tot wettig betaalmiddel en voorts papier dat een waarde in geld of een zekere geldsom 
vertegenwoordigt, zoals aandelen, effecten, wissels, cadeaubonnen, spaarkaarten en 
strippenkaarten.

k. Huurders- en eigenaarsbelang
Onder huurdersbelang wordt verstaan, de door u – als huurder – voor eigen rekening 
aangebrachte of overgenomen verbeteringen aan uw huurhuis. Onder eigenaarsbelang 
wordt verstaan, de door u voor eigen rekening aangebrachte of overgenomen ver- 
beteringen aan uw woonhuis, waarop een Vereniging van Eigenaren (VVE) actief is. 
Bij verbeteringen moet u denken aan een keuken, sanitair, betimmering, behang- en 
schilderwerk.

l. Inboedel
Alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekerde en de 
met hem in duurzaam gezinsverband samenwonende personen, met inbegrip van fietsen, 
brom-, zoem- en snorfietsen, antennes en zonweringen. Niet tot de inboedel behoren:
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a.   geld en geldswaardig papier;
b.   onbewerkte edele metalen en ongezette edelstenen;
c.   zaken voor handels-, beroeps-, en bedrijfsdoeleinden;
d.   motorrijtuigen (met uitzondering van brom-, zoem- en snorfietsen), vaartuigen,  

caravans en aanhangwagens alsmede onderdelen en accessoires daarvan;
e.   dieren.

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

n. Luchtvaartuigen
Schade ten gevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, 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 genoemd voorwerp, een en ander onver-
minderd het bepaalde omtrent molest.

o. Marktwaarde
De prijs die uitdrukking geeft aan de waarde op de inkoopmarkt op het moment van 
schade.

p. Materiële schade
Beschadiging, teniet of verloren gaan van zaken en de daaruit voortvloeiende schade. 

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

r. Ongeregeldheden bij werkstaking
Het gemeenschappelijk niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van het legitiem  
opgedragen werk door een aantal werknemers in een onderneming.

s. Ontploffing
Gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps  
verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming  
met het hierna bepaalde:
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Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het ver-
eiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat 
onder druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze 
gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds voor de ontploffing aanwe-
zig 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 van 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 voorwerpen door 
ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde voorwerpen welke als gevolg 
van de vernieling moeten worden aangemerkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke 
vernieling van andere voorwerpen door ontploffing is meegedekt de schade aan de ver-
zekerde voorwerpen welke als gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden 
aangemerkt.

De tekst van deze clausule en de daarbij behorende toelichting is op 5 april 1982 onder 
nummer 275/82 ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht gedeponeerd.

t. Opruimingskosten
De niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van het wegruimen en/of de afbraak 
van de verzekerde zaken voor zover dit wegruimen en/of de afbraak het noodzakelijk 
gevolg is van een verzekerde gebeurtenis. Het bedrag van deze kosten wordt vastgesteld 
door dezelfde expert(s) die het bedrag van de overige schade hebben vastgesteld.

u. Overstroming
Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onver-
schillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een gedekte gebeurtenis.

v. Relletjes of opstootjes
Incidentele geweldsmanifestaties.

w. Woonhuis
Het in de polis omschreven en door verzekerde bewoonde (gedeelte van een) gebouw 
en de daarbij behorende en bij verzekerde in gebruik zijnde bijgebouwen en privé-berg-
ruimten.
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Artikel 2. Schaderegeling

a.  Het schadebedrag zal in onderling overleg of een door Promovendum te benoemen 
expert worden vastgesteld. De kosten die deze expert in rekening brengt worden 
vergoed door Promovendum.

b.  Wilt u zelf ook een expert inschakelen om de schade vast te stellen? Dat is mogelijk. 
Wij vergoeden de kosten van uw expert, mits
• De door u ingeschakelde expert is aangesloten bij het NIVRE of bij een verge-
 lijkbare brancheorganisatie die de ‘Gedragscode schade-expertiseorganisaties’
 onderschrijft.
• De kosten van de door u ingeschakelde expert maximaal 110% van de kosten
 van onze eigen expert bedragen. Zijn de kosten van uw expert hoger? Dan ver-
 goeden wij het meerdere alleen voor zover de kosten redelijk zijn;
• U voorafgaand aan het inschakelen van een eigen expert contact met ons hebt
 opgenomen over uw voornemen een expert in te schakelen.

c. De twee experts benoemen samen een derde expert (arbiter) als ze het niet met 
elkaar eens worden over de omvang van de schade. De arbiter bepaalt dan het  
definitieve schadebedrag. Dit bedrag blijft daarbij tussen de schadebedragen die uw 
en onze expert hebben vastgesteld. 

d.  U en wij zijn gebonden aan de beslissing van de arbiter. 
e.  Wij vergoeden de kosten van de arbiter, mits

• De arbiter is aangesloten bij het NIVRE of bij een vergelijkbare branche-
 organisatie die de ‘Gedragscode schade-expertiseorganisaties’ onderschrijft.
• De kosten van de arbiter maximaal 110% van de kosten van onze eigen expert
 bedragen. Zijn de kosten van de arbiter hoger? Dan vergoeden wij het meerdere
 alleen voor zover de kosten redelijk zijn;

f. De medewerking aan de vaststelling van het schadebedrag door Promovendum 
betekent niet dat Promovendum verplicht is om een schade-uitkering te doen.

Artikel 3. Eigendomsovergang

a.  Bij eigendomsovergang van het verzekerde eindigt de verzekering per direct.  
Voortzetting van de verzekering op de nieuwe eigenaar is uitsluitend mogelijk na 
schriftelijke goedkeuring van Promovendum.

b.  Bij eigendomsovergang als gevolg van overlijden ( juridisch heet dat: onder  
algemene titel), blijft de verzekering nog twee maanden onverminderd van kracht. 
Voortzetting van de verzekering op de nieuwe eigenaar is na deze termijn uitsluitend 
mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Promovendum.
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Artikel 4. Uitsluitingen  

Naast hetgeen in artikel 13 van de Algemene verzekeringsvoorwaarden is uitgesloten,  
is van de verzekering uitgesloten schade veroorzaakt of ontstaan door:

a.  overstroming (deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door 
overstroming);

b. aardbeving en vulkanische uitbarsting;
c.  slecht of achterstallig onderhoud.

Artikel 5. Einde van de verzekering

Naast hetgeen in artikel 10 van de Algemene verzekeringsvoorwaarden staat vermeld 
met betrekking tot het einde van de verzekering, eindigt de verzekering ook in het geval 
er na een risicowijziging de verzekering niet ongewijzigd kan worden voortgezet en met 
u hierover geen overeenstemming kan worden bereikt.

Artikel 6. Vervaltermijn

In Boek 7, artikel 942 van het Burgerlijk Wetboek staat hoe lang u aanspraak kunt maken 
op een uitkering na schade.

Nadere voorwaarden Inboedelverzekering Extra uitgebreid

Artikel 7. Omvang van de dekking

De verzekering geschiedt tegen schade aan de inboedel onvoorzien ontstaan door:

a. brand, naburige brand en brandblussing;
b. zengen, schroeien en smelten als gevolg van hitte-uitstraling van een brandend, 

gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmee; 
c.  rook en roet, plotseling uitgestoten door een op een afvoerkanaal aangesloten  

verwarmingsinstallatie;
d.  blikseminslag, inclusief schade aan elektronische- en/of elektrische apparatuur of 

installaties door overspanning of inductie als gevolg van blikseminslag;
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e.  ontploffing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden 
onverschillig waar de ontploffing mocht zijn ontstaan;

f.  enig gebrek of eigen bederf voor zover het betreft schade door brand en/of 
ontploffing;

g.  diefstal, afpersing of beroving of poging daartoe, dan wel vernieling of beschadiging 
als gevolg van een dergelijke gebeurtenis:
1.    in het bewoonde woonhuis door iemand die wederrechtelijk is binnengedrongen; 

vermissing van verzekerde inboedel wordt met diefstal gelijk gesteld indien 
diefstal daarvan aannemelijk wordt gemaakt;

2.    in bijgebouwen en andere privébergruimten van het woonhuis, uitsluitend na 
braak aan deze gebouwen en privébergruimten;

3.    in gemeenschappelijke ruimten uitsluitend indien men het gebouw waarin het 
woonhuis zich bevindt van buitenaf na braak is binnengedrongen;

4.    in de tuin of op het balkon van het woonhuis, uitsluitend ten aanzien van tuin-
meubelen, vlaggenstokken en wasgoed. Schadevergoeding hiervoor geldt tot 
een maximum van € 250,- per gebeurtenis. Op dit onderdeel is het eigen risico 
niet van toepassing;

  Op uw polis staan de maximale verzekerde bedragen genoemd voor:
  • Lijfsieraden;
  • Audiovisuele- en computerapparatuur;
  • Bijzondere bezittingen (bijvoorbeeld verzamelingen, kunst, antiek, muziek- 

 instrumenten en bewerkte edelmetalen);
  • Huurders- of eigenaarsbelang (alleen van toepassing bij een huurwoning of  

 in geval van een Vereniging van Eigenaren); 

  Indien de inboedel tevens door een of meer elders gesloten verzekeringen is 
gedekt, dan wordt de maximum vergoeding naar verhouding van de verze-
kerde bedragen verminderd. Indien de verzekerde inwonend is bij andere per-
sonen, zonder dat hij met hen in gezinsverband duurzaam samenwoont, wordt 
de schade uitsluitend vergoed na braak aan het woonhuis of dat gedeelte van 
het woonhuis waarin de inboedel zich bevindt;

h.  storm, waaronder wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per 
seconde;

i.  water en/of stoom dat als gevolg van het springen door vorst, breuk, verstopping of 
ander plotseling optredend defect onvoorzien stroomt of overloopt uit:
1.  a. binnen en buiten het gebouw gelegen aanvoerbuizen van waterleiding
   en/of afvoerbuizen van daarop aangesloten toestellen, installaties en   

 sanitair;
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 b.  installaties van centrale verwarming;
 c.  rioolputten;
 d.  aquaria (schade aan aquaria zelf en de inhoud daarvan is uitgesloten);
2.   water dat is overgelopen uit de onder 1a genoemde toestellen, installaties en
 sanitair;
3.   water dat onvoorzien uit een waterbed is gestroomd als gevolg van een 
 plotseling opgetreden defect. Schade aan het waterbed zelf is van de dekking
 uitgesloten;
 Niet verzekerd is waterschade ten gevolge van lekkende kitnaden en/of 
 voegen, gescheurd of loszittende tegelwerk.
 Niet verzekerd is schade aan uw inboedel ontstaan tijdens het bijvullen van 
 uw cv-installatie.

j.  neerslag (regen, sneeuw, hagel en smeltwater) onvoorzien het woonhuis binnen-
gedrongen. 

 Niet gedekt onder j. is:
1.  schade door neerslag via openstaande ramen, deuren, luiken of gebroken ruiten;
2.   schade door grondwater, tenzij binnengedrongen via afvoerbuizen en daarop
 aangesloten toestellen en installaties;
3.   schade door vochtdoorlating van muren of vloeren en constructiefouten van het
 woonhuis;

k.  breuk van glazen legbladen, spiegels, vensterruiten en glas in deuren (Let op: het 
betreft uitsluitend de gevolgschade door de scherven van gebroken legbladen,  
spiegels, vensterruiten en glas in deuren);

l.  luchtvaartuigen;
m.  olie onvoorzien gestroomd uit een op een afvoerkanaal aangesloten verwarmings-

installatie en uit de zich binnenshuis bevindende leidingen en/of tanks.
 Niet gedekt onder m. is schade door of tijdens het vullen of vervoeren van tanks;
n.  ongeregeldheden bij werkstaking en/of relletjes en opstootjes en het bedwingen 

daarvan;
o.  aanrijding en aanvaring door voer- of vaartuig, inclusief de hiervan afgevallen lading;
p.  omvallen van bomen;
q.  het uitvallen van een koel- of vriesinstallatie, indien de stroomtoevoer minimaal  

12 uur onderbroken is geweest. Schadevergoeding tot een maximum van € 250,- 
per gebeurtenis. Op dit onderdeel is het eigen risico niet van toepassing;

r.  vandalisme door iemand die wederrechtelijk het woonhuis is binnengedrongen.  
Ook is verzekerd schade aan uw inboedel, ten gevolge van het ingooien van een 
raam aan de buitenzijde van uw woning. Er is geen dekking tegen schade door van-
dalisme, indien het woonhuis onbewoond is.
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Artikel 8. Eigen risico’s

Voor elke schade geldt een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. In afwijking hiervan 
geldt voor diefstal een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis in de postcodegebieden:  
1000 t/m 1112, 2500 t/m 2599 en 3000 t/m 3099. Voor de overige postcodegebieden 
geldt een eigen risico voor diefstal van € 250,- per gebeurtenis. Voor een gecombi-
neerde woonhuis- en inboedelschade geldt eenmalig het hoogste van toepassing zijnde 
eigen risico, indien beide verzekeringen bij Promovendum zijn ondergebracht.

Artikel 9. Extra vergoeding

In geval van een verzekerde gebeurtenis komen, in aanvulling op de kosten zoals 
genoemd in artikel 9 van de algemene verzekeringsvoorwaarden, boven de verzekerde 
som voor rekening van Promovendum:

a. de opruimingskosten, tot maximaal 10% van de som waarover de premie 
is berekend;

b. de kosten wegens verblijf elders, voor zover en zolang dit noodzakelijk is,  
tot maximaal 10% van de som waarover de premie is berekend;

c. de kosten van vervoer en opslag van de inboedel naar, in en van een opslagplaats, 
voor zover en zolang dit noodzakelijk is, tot maximaal 10% van de som waarover de 
premie is berekend;

d. de kosten van herstel van tuinaanleg, beplanting, bestrating behorende tot de tuin, 
als gevolg van een gebeurtenis als omschreven in artikel 7 a, c, d, e, l, m, n en o. De 
kosten worden vergoed, voor zover deze niet vergoed worden door de woonhuis-
verzekering. De schadevergoeding voor dit onderdeel bedraagt maximaal 10% van 
de som waarover de premie is berekend;

e. 50% van de kosten voor het vervangen van de sloten die de toegang tot uw woning 
verschaffen, indien de sleutels, die toegang geven tot uw woning, zijn gestolen. Er 

 dient in dat geval altijd aangifte van diefstal te worden gedaan bij de politie. De schade- 
vergoeding voor dit onderdeel bedraagt maximaal 10% van de som waarover de 
premie is berekend;
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f. extra kosten van herstel van het woonhuis door inbraak of poging daartoe, voor 
zover deze kosten niet worden gedekt door een woonhuisverzekering. De schade-
vergoeding voor dit onderdeel bedraagt maximaal 10% van de som waarover de 
premie is berekend;

g.  de kosten van opsporing van het defect, breek- en herstelwerk aan muren, vloeren 
en andere onderdelen van het woonhuis indien schade aan de inboedel is ontstaan 
door water en/of stoom als bedoeld in artikel 7 i, voor zover deze kosten niet wor-
den gedekt door een woonhuisverzekering. Indien op voorhand niet bekend is of er 
sprake is van een schade, waarvoor uw polis dekking biedt, zijn wij bereid om 50% 
van de kosten voor een lekdetectie te dragen. Indien na de lekdetectie blijkt dat de 
oorzaak van de schade is verzekerd op uw polis, dragen wij 100% van de kosten 
voor lekdetectie. Is geconstateerd dat de oorzaak van de schade niet is verzekerd op 
uw polis, dan blijft 50% van de kosten voor lekdetectie voor uzelf. De schadevergoe-
ding voor dit onderdeel bedraagt maximaal 10% van de som waarover de premie is 
berekend;

h.  de kosten van herstel van leidingen, toestellen en installaties zelf in geval van springen 
door vorst, voor zover deze kosten niet worden gedekt door een woonhuisverzeke-
ring. De schadevergoeding voor dit onderdeel bedraagt maximaal 10% van de som 
waarover de premie is berekend;

i.  schade aan inboedel van derden die zich in het woonhuis van de verzekeringnemer 
bevindt, tot ten hoogste € 1.000,- per gebeurtenis, voor zover deze kosten niet  
worden gedekt door een elders lopende verzekering.

Artikel 10. Verzekeringsgebied

De inboedel is verzekerd:

a. indien deze zich bevindt in het in de polis genoemde woonhuis of aan- en 
bijgebouwen voor gebeurtenissen als in artikel 7 omschreven;

b.  tijdens verhuizing tijdens transport van en naar een herstelinrichting of bewaar-
plaats tegen schade door een ongeval aan het vervoermiddel overkomen alsmede 
door het breken van hijsgerei of het uit de strop of takel schieten;

c.  tijdens verhuizing tegen diefstal van de inboedel verpakt in kisten, koffers en dozen 
alsmede diefstal uit voertuigen, mits de diefstal gepaard ging met voorafgaande 
braak aan deze voorwerpen of voertuigen en er sprake was van een deugdelijke 
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afsluiting. De schadevergoeding voor dit onderdeel bedraagt maximaal 10% van de 
som waarover de premie is berekend;

d.  indien deze zich tijdelijk (gedurende maximaal drie maanden achtereen) elders  
binnen de Benelux bevindt:
1.  in een bewoond woonhuis, voor gebeurtenissen als omschreven in artikel 7;
2.   in andere gebouwen, voor gebeurtenissen als omschreven in artikel 7 a tot en
 met r, echter door diefstal en vandalisme uitsluitend na braak aan het gebouw;
3.   buiten gebouwen, voor gebeurtenissen als omschreven in artikel 7 a, b, d, e en l
 alsmede ten gevolge van beroving en/of afpersing voor zover deze kosten niet
 worden gedekt door een woonhuisverzekering. De schadevergoeding voor dit
 onderdeel bedraagt maximaal 10% van de som waarover de premie is berekend;
4.   In een deugdelijk afgesloten auto tegen diefstal tot een maximum van € 200,-
 per gebeurtenis, mits aantoonbare sporen van braak aan de auto aanwezig zijn.
 Geen dekking wordt verleend voor audiovisuele- en computerapparatuur en
 mobiele telefoons die in de auto achtergelaten zijn. Op dit onderdeel is het eigen
 risico niet van toepassing;

e.  indien deze zich tijdelijk (gedurende maximaal drie maanden achtereen) elders in de 
wereld bevindt voor gebeurtenissen als in artikel 7 a, d en l omschreven. De schade 
vergoeding voor dit onderdeel bedraagt maximaal 10% van de som waarover de 
premie is berekend.

Artikel 11. Omvang van de schade

De taxatie van de expert zal als schadebedrag het verschil tussen de nieuwwaarde van 
de beschadigde zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis en de restanten onmiddellijk 
daarna aangeven. Beide waarden moeten uit de taxatie blijken. Indien de beschadigde 
zaak naar oordeel van de expert voor herstel vatbaar is, zal de expert ook de herstel-
kosten onmiddellijk na de gebeurtenis, alsmede de door de reparatie niet opgeheven 
waardevermindering vaststellen.

De schadevergoeding wordt vastgesteld op basis van dagwaarde voor:
a.  zaken die zijn onttrokken aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;
b.   brom-, zoem-, en (snor)fietsen, vaartuigen, aanhangwagens, losse onderdelen en 

accessoires van vaartuigen, aanhangwagens, motorrijtuigen en caravans alsmede 
antennes en zonweringen;

c.  zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.
d.   Voor kunst, antiek, verzamelingen en andere bijzondere bezittingen wordt de
 schadevergoeding vastgesteld op basis van de marktwaarde.
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Artikel 12.  Schadevergoeding

De vergoeding van schade en kosten vindt plaats binnen twee weken nadat Promovendum 
alle op de schade betrekking hebbende stukken heeft ontvangen. Indien Promovendum 
meent dat zij niet tot vergoeding van de schade en kosten verplicht is, deelt zij dat zo 
spoedig mogelijk schriftelijk aan de verzekeringnemer mee.

Artikel 13.  Onderverzekering en indexering

a.  Indien het bedrag van de verzekerde som lager is dan de waarde die aan de schade- 
berekening ten grondslag ligt, wordt de uitkering verminderd naar evenredigheid van 
hetgeen dat bedrag lager is dan de waarde. Er is dan sprake van onderverzekering. 
Deze beperking geldt niet voor expertisekosten zoals omschreven in artikel 2.a van 
deze voorwaarden.

b.  Indien bij schade de waarde van de inboedel hoger blijkt te zijn dan het op de laatste 
hoofdpremievervaldatum overeenkomstig het waarde-index vastgestelde ver-
zekerde bedrag, dan wordt voor de regeling van de schade het verzekerde bedrag 
verhoogd met maximaal 25%. Indien het verzekerde bedrag is vastgesteld aan de 
hand van een garantieregeling, dan geldt als maximum het maximaal verzekerde 
bedrag zoals dit op de polis vermeld staat.

Artikel 14.  Wijziging van het risico

De verzekeringnemer is verplicht om Promovendum zo spoedig mogelijk, maar in ieder 
geval binnen twee weken schriftelijk op de hoogte te brengen van elke belangrijke 
verandering van het risico. Onder een belangrijke wijziging wordt in ieder geval verstaan: 
(niet limitatief)

a.  een wijziging van de bouwaard, dakbedekking of het gebruik van het woonhuis;
b.  het onbewoond zijn van het woonhuis gedurende een aaneengesloten termijn die 

naar verwachting langer dan twee maanden zal duren;
c.  verhuizing van de verzekerde inboedel naar een ander adres;
d.  het verkrijgen of aankopen van goederen met een individuele waarde van meer  

dan € 5.000,-;
e.  verhuur van het woonhuis;
f.  het realiseren van een aan-, op- of uitbouw aan de woning.
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Mocht een van de wijzigingen zich voordoen - met uitzondering van een wijziging als 
hierboven omschreven onder a alsmede onder c - dan zal met inachtneming van de 
reeds bestaande uitsluitingen en dekkingsbeperkingen, deze verzekering uitsluitend nog 
dekking verlenen tegen de gebeurtenissen als omschreven in artikel 7.a, d, e, f, h en l. 

Na ontvangst van de kennisgeving van de risicowijziging zal Promovendum aan de ver-
zekeringnemer meedelen of de verzekering ongewijzigd zal worden voortgezet of dat de 
premie en/of voorwaarden zullen worden herzien. Indien hierover met de verzekering-
nemer geen overeenstemming wordt bereikt, dan zal de verzekering door Promovendum 
worden beëindigd. 

Elk recht op schadevergoeding vervalt indien de verzekeringnemer niet of niet tijdig 
Promovendum schriftelijk in kennis heeft gesteld van een wijziging als hiervoor bedoeld, 
tenzij de verzekeringnemer van het optreden hiervan niet op de hoogte was en dat 
redelijkerwijs ook niet kon zijn. Het recht op schadevergoeding blijft echter bestaan voor 
zover Promovendum de verzekering na kennisgeving ongewijzigd zou hebben voort-
gezet. Zou Promovendum de verzekering slechts hebben voortgezet tegen een hogere 
premie en/of bijzondere voorwaarden, dan bestaat er recht op schadevergoeding met 
inachtneming van deze bijzondere voorwaarden en in verhouding van de bestaande tot 
de nieuwe te rekenen premie.

Artikel 15. Indexering

Jaarlijks verhogen wij per premievervaldatum uw inboedelwaarde - en daarmee uw 
premie - met 2,5%. Wij verhogen (indexeren) de inboedelwaarde op een veelvoud van 
€ 100,-. Wij kunnen het index percentage wijzigen als marktontwikkelingen hiertoe  
aanleiding geven. In dat geval informeren wij u daarover.
 
Bij garantie tegen onderverzekering indexeren wij de waarde van de premiegrondslag.
Bij geen garantie tegen onderverzekering indexeren wij het verzekerd bedrag. Op uw 
polisblad vindt u terug of op uw inboedelverzekering een garantie tegen onderverzekering 
van toepassing is.
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Artikel 16. Verhouding Algemene verzekeringsvoor- 
waarden / Bijzondere verzekeringsvoorwaarden
Op deze verzekering zijn ook de algemene verzekeringsvoorwaarden van Promovendum  
van toepassing. Mochten de algemene verzekeringsvoorwaarden en de onderhavige 
bijzondere verzekeringsvoorwaarden met elkaar in strijd zijn, dan geldt hetgeen in de 
onderhavige bijzondere verzekeringsvoorwaarden bepaald wordt. 
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