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ARTIKEL 1

ALGEMENE INFORMATIE

ARTIKEL 1.1

Adres

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekering-
nemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de maat-
schappij bekende adres, of aan het adres van de tussen-
persoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

ARTIKEL 1.2

Persoonsgegevens

De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering ver-
strekte persoonsgegevens worden door de maatschappij
(of, als de verzekering loopt via een gevolmachtigd agent:
de gevolmachtigd agent) verwerkt ten behoeve van het
aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkom-
sten en/of financiële diensten en het beheren van daaruit
voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming
en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten
gericht op de vergroting van het klantenbestand. 
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedrags-
code ‘Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf’
van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en
plichten van partijen bij de gegevensverstrekking weer-
gegeven. De volledige tekst van de gedragscode kunt u
opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon
(070) 333 87 77, www.verzekeraars.nl.

ARTIKEL 1.3

Toepasselijk recht, bevoegde rechter en klachteninstanties

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, die uit deze overeenkomst voortvloeien,
worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde
rechter in Amsterdam, behoudens hogere voorzieningen.
Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsover-
eenkomst kan men zich, behalve tot de directie van 
Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Postbus 1000, 
1000 BA Amsterdam, wenden tot het Klachteninstituut
Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

ARTIKEL 1.4

Totstandkoming verzekering / Recht van annulering

De verzekering komt (definitief) tot stand nadat een ter-
mijn van 14 dagen na ontvangst van de polis en de bij-
behorende voorwaarden is verstreken, zonder dat de 
verzekeringnemer gebruik heeft gemaakt van het recht 
op annulering. 
Recht op annulering betekent dat de verzekeringnemer
zonder dat premie is verschuldigd de verzekering kan
annuleren door de maatschappij schriftelijk (of, indien de
verzekering langs elektronische weg tot stand is gekomen
en een email-adres is verstrekt: per email), onder vermel-
ding van polisnummer te berichten dat op de verzekering
geen prijs wordt gesteld. De verzekering wordt vervolgens
geannuleerd per ingangsdatum, zodat deze geen dekking
biedt voor in die tussentijd gevallen schaden.

ARTIKEL 1.5

Verzekeringsmaatschappij die optreedt als risicodrager  

De verzekering is afgesloten voor rekening en risico van
Delta Lloyd Schadeverzekering NV, gevestigd te Amster-
dam aan de Spaklerweg 4, Postbus 1000, 1000 BA
Amsterdam (Handelsregister KvK Amsterdam 33052073). 
Delta Lloyd Schadeverzekering NV staat als aanbieder 
van (schade)verzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning van 
De Nederlandsche Bank NV (DNB) om het schadeverzeke-
ringsbedrijf uit te oefenen.
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ARTIKEL 2

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

ARTIKEL 2.1

Verzekeringnemer

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zodanig 
in de polis is vermeld.

ARTIKEL 2.2

Verzekerde

De verzekeringnemer en/of de in de polis als zodanig 
vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen.

ARTIKEL 2.3

Maatschappij

De verzekeringsmaatschappij die blijkens ondertekening
van het polisblad als risicodrager voor deze verzekering
geldt, dan wel de gevolmachtigde die namens de verze-
keringsmaatschappij heeft ondertekend.

ARTIKEL 2.4

Waarden

Baar geld, bankbiljetten, in chipknip- en chipperautoma-
ten opgeslagen bedragen, gemunt goud, gemunt zilver,
effecten, recepissen, certificaten, coupons, talons, wissels,
promessen, cheques, girobetaalkaarten, zegels, gezegeld
papier, cognossementen, charterpartijen, cedullen, schuld-
bekentenissen, plaatsbewijzen, credit card slips en/of ande-
re waardepapieren en/of papieren van geldswaarde, die
verzekerde in eigendom toebehoren of verzekerde zijn
toevertrouwd of in commissie gegeven, of die verzekerde
in bewaring heeft genomen of waarvoor verzekerde aan-
sprakelijk is.

ARTIKEL 2.5

Vestiging van verzekerde

De in het polisblad vermelde vestiging(en) van verzekerde.

ARTIKEL 2.6

Vervoer

Het overbrengen van waarden, mits dit niet uitsluitend
plaatsvindt binnen een vestiging van verzekerde.
Het vervoer neemt een aanvang, zodra de persoon, die 
de waarden moet overbrengen deze in ontvangst neemt
of tot zich neemt voor het direct daarna te verrichten 
vervoer en eindigt onmiddellijk op de plaats van bestem-
ming, met dien verstande dat onderbrekingen in het ver-
voer niet tot het vervoer gerekend worden, behoudens
korte onderbrekingen, die redelijkerwijs zijn vereist.
De waarden zijn uitsluitend gedekt, indien deze zich tij-
dens het vervoer en de korte onderbrekingen bevinden
onder het onmiddellijk bereik van de vervoerder.

ARTIKEL 2.7

Gebeurtenis

Eén enkele handeling of evenement, dan wel meer dan
één of een serie van met elkaar (hetzij doordat dezelfde
persoon ze heeft verricht, hetzij anderszins) verband hou-
dende handelingen of evenementen, in welk verzekerings-
jaar of welke verzekeringsjaren ook ontstaan of ontdekt.

ARTIKEL 2.8

Verzekerde bedrag

De in de polis vermelde verzekerde bedragen, welke gel-
den als maximum per gebeurtenis. Voor één gebeurtenis,
ook al zijn hierbij twee of meer vestigingen van verzeker-



de betrokken, zal nimmer meer worden vergoed dan 
éénmaal het verzekerde maximum.
Ongeacht de eventuele meerwaarde van het verzekerde
belang zal elke schade vallende onder deze polis, met in
achtneming van het verzekerde maximum, ten volle 
worden vergoed tot ten hoogste de waarde van de 
verloren gegane waarden.

ARTIKEL 2.9

NHT

De maatschappij heeft zich voor het terrorismerisico 
herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaat-
schappij voor Terrorismeschaden NV (NHT).

ARTIKEL 2.10

Terrorisme/preventieve maatregelen

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,
alsmede 

– het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen 
als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend,
bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat,
dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of
reeks, respectievelijk het verspreiden van ziektekiemen
en/of stoffen - al dan niet in enig organisatorisch ver-
band - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk
om bepaalde politieke en/of religieuze doelen te ver-
wezenlijken.

Onder preventieve maatregelen wordt hierbij verstaan: 
van overheidswege en/of door verzekerde(n) en/of derde(n)
getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend ge-
vaar van terrorisme af te wenden of - indien dit gevaar zich
heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

ARTIKEL 2.11

Uitkeringsprotocol

Op de regeling van terrorismeschade is het Protocol af-
wikkeling claims voor terrorismeschaden van toepassing.
Een afschrift van de volledige tekst van het uitkerings-
protocol is verkrijgbaar bij de maatschappij of te raad-
plegen op de website van de maatschappij.

ARTIKEL 3

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Deze verzekering dekt de directe schade - als omschreven
in de rubrieken 3.1 t/m 3.5 - die verzekerde lijdt ten gevol-
ge van het verloren gaan of de beschadiging van waarden
binnen Nederland. Een zodanige gebeurtenis moet zich 
tijdens de looptijd van de verzekering hebben voorgedaan.
Bovendien moet het ten tijde van het sluiten van de over-
eenkomst voor de verzekerde onzeker zijn geweest dat
deze gebeurtenis zich zou voordoen. Als bij een latere 
wijziging de dekking wordt uitgebreid, geldt voor de 
uitgebreide dekking de wijzigingsdatum als het moment
waarop de overeenkomst is gesloten. De rubrieken 3.1 t/m
3.6 zijn uitsluitend van toepassing, indien deze in het 
polisblad zijn vermeld tot maximaal de daarin genoemde
verzekerde bedragen per gebeurtenis.

ARTIKEL 3.1

Verblijf in de vestiging van verzekerde gedurende 
aanwezigheid

Tijdens het verblijf van de waarden in de vestiging van 
verzekerde gedurende de aanwezigheid van verzekerde
en/of zijn personeel zijn deze waarden verzekerd tegen:

A brand en brandblussing, ontploffing en blikseminslag;
B neervallen van lucht- of ruimtevaartuigen, als vermeld

in ‘Nadere Omschrijvingen’;
C overval, als vermeld in ‘Nadere Omschrijvingen’.

ARTIKEL 3.2

Verblijf in de vestiging van verzekerde bij afwezigheid

Tijdens het verblijf van de waarden in de in het polisblad
omschreven goed afgesloten brandkast(en), kluis (kluizen)
en/of safeloketten in de vestiging van verzekerde bij af-
wezigheid van verzekerde en zijn personeel zijn deze
waarden verzekerd tegen:
A brand en brandblussing, ontploffing en blikseminslag;
B neervallen van lucht- of ruimtevaartuigen, als vermeld

in ‘Nadere Omschrijvingen’;
C overval, als vermeld in ‘Nadere Omschrijvingen’;
D diefstal, voorafgegaan door braak aan de brandkast-

(en), kluis (kluizen) en/of safeloketten of diefstal van
de brandkast(en), muur-/vloerkluis(-kluizen) en/of 
safeloketten; deze dekking is ook van kracht tijdens 
de aanwezigheid van verzekerde en/of zijn personeel.
Met braak wordt gelijkgesteld het zich toegang tot 
de brandkast(en), kluis (kluizen) en/of safeloketten 
verschaffen door middel van de echte sleutel(s) en 
cijfer- of lettercode, indien deze op gewelddadige
wijze is (zijn) verkregen.

ARTIKEL 3.3

Verblijf in de nachtkluis van de bank

Tijdens het verblijf van de waarden in een nachtkluis in 
het kantoor van de bankier(s) van verzekerde zijn deze
waarden verzekerd tegen:
A brand en brandblussing, ontploffing en blikseminslag;
B neervallen van lucht- of ruimtevaartuigen, als vermeld

in ‘Nadere Omschrijvingen’;
C overval, als vermeld in ‘Nadere Omschrijvingen’;
D diefstal, voorafgegaan door braak aan de nachtkluis.

ARTIKEL 3.4

Vervoer

Tijdens het vervoer van de waarden door verzekerde of
ingevolge al dan niet stilzwijgende opdracht van of
namens verzekerde, door één of meer personen, al dan
niet in dienst van verzekerde zijn deze waarden verzekerd
tegen beroving, afpersing, diefstal, zakkenrollen, verduis-
tering, brand en brandblussing, ontploffing, blikseminslag
of enigerlei andere oorzaak. Direct en ononderbroken 
vervoer over buitenlands grondgebied tussen twee in
Nederland gelegen plaatsen is eveneens gedekt. 
Hierbij is tevens verzekerd de directe schade die ver-
zekerde lijdt:
– als gevolg van het geheel of gedeeltelijk verloren gaan

van een bank- of girosaldo of andere vordering ten
name van verzekerde;

– door het ontstaan van een schuld ten laste van verze-
kerde;

ten gevolge van het door, of met medeplichtigheid van,
een met het overbrengen belaste persoon frauduleus ver-
hogen van cheques, promessen, bank/giro-overschrijvings-
formulieren of andere waardepapieren.

ARTIKEL 3.5

Verblijf in woningen, hotels en pensions

Tijdens het verblijf van de waarden in particuliere woning-
en, hotels en pensions zijn deze waarden verzekerd tegen
een oorzaak als omschreven in artikel 3.4, met dien ver-
stande dat:
– in woningen de waarden uitsluitend zijn gedekt indien

deze zich bevinden onder het onmiddellijk bereik van
de in het polisblad genoemde personen of in een goed
afgesloten brandkast, kluis of meubel.
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Wanneer meer dan € 10.000,- aan waarden in de
woning aanwezig is, dient doorlopend een volwassen
persoon thuis te zijn. Indien in geval van schade aan
deze voorwaarde niet is voldaan, vindt in het geheel
geen schadevergoeding plaats;

– in hotels en pensions de waarden uitsluitend zijn
gedekt indien deze zich bevinden onder het onmiddel-
lijk bereik van de in het polisblad genoemde personen
of in een goed afgesloten brandkast, kluis of safeloket.

ARTIKEL 3.6

Vals geld

Voorts dekt deze verzekering de directe schade die verze-
kerde lijdt door het binnen Nederland in ontvangst nemen
van bankbiljetten en/of munten die later vals blijken te
zijn.

Extra vergoedingen naast het verzekerde bedrag

ARTIKEL 3.7

Kosten vervanging sleutel en slot

Deze verzekering dekt de kosten van vervanging of wijzi-
ging van het slot en/of de sleutels van de in het polisblad
omschreven brandkast(en), kluis (kluizen) en/of safeloket-
ten als gevolg van het door een overval, als vermeld in
‘Nadere Omschrijvingen’, verloren gaan van de sleutel(s)
van deze brandkast(en), kluis (kluizen) en/of safeloketten
tot maximaal € 2.500,- per gebeurtenis.

ARTIKEL 3.8

Particuliere eigendommen

Deze verzekering dekt de directe schade ten gevolge van
het verloren gaan of de beschadiging van baar geld, bank-
biljetten en/of roerende zaken toebehorende aan leden 
van het personeel of relaties van verzekerde door brand
en brandblussing, ontploffing, blikseminslag, neervallen
van lucht- of ruimtevaartuigen en overval, als vermeld in
‘Nadere Omschrijvingen’, tot maximaal € 2.500,- per
gebeurtenis. Deze dekking is van kracht gedurende de 
tijd dat deze personeelsleden of relaties waarden van 
verzekerde tijdelijk onder hun berusting hebben en tevens
tijdens het verblijf van deze personen in de vestiging van
verzekerde.

Vergoedingen boven het verzekerde bedrag

ARTIKEL 3.9

Kosten ter voorkoming en vermindering van schade

Dit zijn de kosten van maatregelen die tijdens de geldig-
heidsduur van de verzekering door of vanwege verzeke-
ringnemer of een verzekerde worden getroffen en rede-
lijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend
gevaar van schade af te wenden waarvoor, als de schade
zich zou hebben voorgedaan, de verzekering dekking
biedt. Hetzelfde geldt voor kosten die zijn gemaakt om
een zodanige schade te beperken.

ARTIKEL 3.10

Kosten van experts bij schaderegeling

Het salaris en de kosten van een door de maatschappij te
benoemen expert komen ten laste van de maatschappij.
Van de eventueel door verzekerde benoemde expert
komen salaris en kosten voor diens eigen rekening. Indien
een derde expert benoemd wordt dan komt de helft van
zijn salaris en kosten voor rekening van elk van de partijen.
De maatschappij vergoedt geen expertisekosten als de
expert zich niet heeft geconformeerd aan de ‘Gedragscode
Expertise-organisaties’.
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ARTIKEL 3.11

Proceskosten

Wordt verzekerde door een derde aansprakelijk gesteld
voor een onder deze verzekering gedekte gebeurtenis 
ten gevolge waarvan deze derde schade lijdt, dan zijn
medegedekt de kosten van met goedvinden of op ver-
langen van de maatschappij verleende rechtsbijstand 
en/of gevoerde procedures.
Indien het totale bedrag dat van verzekerde wordt gevor-
derd het verzekerde bedrag per gebeurtenis overschrijdt
zullen de hier bedoelde kosten worden vergoed naar ver-
houding van dat bedrag tot de hoogte van de ingediende
vordering(en).

ARTIKEL 4

UITGESLOTEN GEBEURTENISSEN EN BEPERKINGEN

Uitgesloten gebeurtenissen

ARTIKEL 4.1

Schade ontstaan buiten de looptijd van de verzekering

Schade ontstaan vóór de aanvang of na afloop van deze
verzekering.

ARTIKEL 4.2

Ontdekkingstermijn

Schade ontstaan meer dan twaalf maanden vóór de 
melding, als bedoeld in artikel 5.1.2

ARTIKEL 4.3

Narisico-termijn

Schade die niet binnen zes maanden na afloop van deze
verzekering ter kennis van de maatschappij is gebracht.

ARTIKEL 4.4

Oneerlijkheid verzekerde

Schade ontstaan door oneerlijkheid van verzekerde (indien
een natuurlijk persoon), vennoten, bestuurders, statutaire
directeuren en commissarissen van verzekerde.

ARTIKEL 4.5

Dader eerder betrokken bij schade

Schade die is veroorzaakt door een lid van het personeel
van verzekerde, waarvan verzekerde eerder gebleken is,
dat dit personeelslid zich hetzij als dader, hetzij als mede-
plichtige aan een vermogensmisdrijf of poging daartoe
heeft schuldig gemaakt.

ARTIKEL 4.6

Sleutels onbeheerd

Schade ontstaan door diefstal gepleegd met de echte 
sleutel(s) en/of de reservesleutel(s) van de in het polisblad
omschreven brandkast(en), kluis (kluizen) en/of safeloket-
ten of met behulp van informatie over de cijfer- of letter-
slotcombinatie indien deze sleutel(s) en/of informatie
onbeheerd (in een al dan niet gesloten meubelstuk of
anderszins) in de vestiging, waarin deze brandkast(en),
kluis (kluizen) en/of safeloketten zich bevinden, zijn 
achtergelaten.

ARTIKEL 4.7

Transport door derden

Schade ontstaan tijdens vervoer per post of door een
onderneming die haar bedrijf maakt van het vervoeren
voor derden, tenzij uitdrukkelijk anders in de polis is 
vermeld.



ARTIKEL 4.8

Gesloten bewaargeving

Schade ontstaan door het verloren gaan of de beschadi-
ging van waarden, die verzekerde zijn toevertrouwd of in
commissie gegeven, of die verzekerde in bewaring heeft
genomen of waarvoor verzekerde aansprakelijk is, waar-
van verzekerde zich vóór het ontstaan van de schade niet
heeft overtuigd, waaruit zij bestaan of welke de nominale
waarde was of dat de waarden werkelijk aanwezig waren.

ARTIKEL 4.9

Elders lopende verzekering

Schade die onder enige andere door verzekerde of derden
gesloten verzekering is gedekt of zou zijn gedekt, indien
deze geldverzekering niet zou hebben bestaan; dit on-
verschillig of de andere verzekering van oudere of van 
jongere datum is dan deze geldverzekering.

ARTIKEL 4.10

Molest

Schade als gevolg van gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, als
vermeld in ‘Nadere Omschrijvingen’.

ARTIKEL 4.11

Atoomkernreacties

Schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid
uit atoomkernreacties, als vermeld in ‘Nadere Omschrij-
vingen’, onverschillig hoe deze reacties zijn ontstaan.

ARTIKEL 4.12

Aardbeving

Schade als gevolg van aardbeving.

Beperkingen

ARTIKEL 4.13

Schadevergoeding bancaire instellingen

Schadevergoeding wordt uitsluitend verleend indien en
voor zover de betrokken bancaire instelling geen schade
vergoedt en daartoe ook niet verplicht kan worden.

ARTIKEL 4.14

Bijzondere regeling bij vergoeding terrorismeschade

1 Beperkte schadevergoeding
Bij schade als gevolg van gebeurtenissen die (direct of 
indirect) verband houden met: 
– terrorisme of preventieve maatregelen;
– handelingen of gedragingen ter voorbereiding 

van terrorisme of preventieve maatregelen;
geldt dat de schadevergoeding kan worden beperkt
tot het bedrag van de uitkering die de maatschappij
ontvangt van de Nederlandse Herverzekeringsmaat-
schappij voor Terrorismeschaden (NHT). 
Het Protocol afwikkeling claims bij terrorismeschaden
is van toepassing. De NHT beslist of er sprake is van
een terrorismeschade. Op vergoeding kan niet eerder
aanspraak worden gemaakt dan na deze beslissing en
de bekendmaking van het bedrag van de vergoeding.

2 Maximale uitkering per locatie
Als de verzekering betrekking heeft op materiële scha-
de aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan,
dan wel op gevolgschade van dergelijke schade, geldt
dat door de NHT per verzekeringnemer per verzekerde
locatie per jaar maximaal € 75.000.000,- zal worden
uitgekeerd, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen
en vennootschappen die zijn verbonden in een groep,
tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer.

Onder verzekerde locatie wordt hierbij verstaan alle op
het risicoadres aanwezige, door verzekeringnemer ver-
zekerde objecten alsmede daarbuiten gelegen objecten
op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen en
waarvan ten minste één op het risico-adres is gelegen.

3 Verval van rechten bij niet-tijdige melding
In afwijking van hetgeen elders in de polis is bepaald,
vervalt elk recht op schadevergoeding of uitkering als
de melding van de claim niet is gedaan binnen twee
jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een
terrorismeschade.

ARTIKEL 5

SCHADE

ARTIKEL 5.1

Verplichtingen van verzekerde bij schade

Bij schade is verzekeringnemer en/of verzekerde verplicht:
1 om bij de verwezenlijking van een gebeurtenis waar-

voor de verzekering dekking biedt, of het ophanden
zijn daarvan, binnen redelijke grenzen alle maatrege-
len te nemen die tot voorkoming of vermindering van
schade kunnen leiden;  

2 zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is een gebeurte-
nis die voor de maatschappij tot een uitkeringsplicht
kan leiden, te melden aan de maatschappij zodra ver-
zekeringnemer en/of verzekerde op de hoogte is 
of behoort te zijn van die gebeurtenis;

3 een schriftelijke schade-aangifte in te dienen;
4 binnen redelijke termijn aan de maatschappij of de

door haar aangestelde expert alle inlichtingen en be-
scheiden te verschaffen die voor de maatschappij van
belang zijn om haar uitkeringsplicht te beoordelen;

5 aanwijzingen op te volgen van de maatschappij of de
door haar aangestelde expert, de volle medewerking
te verlenen en alles na te laten wat de belangen van
de maatschappij zou kunnen benadelen;  

6 zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aangifte te
doen bij de politie en in ieder opzicht mee te werken
opdat de maatschappij deze schade kan verhalen;
maar bij oneerlijkheid van personeel van verzekerde
zal verzekerde eerst  overleg plegen met de maat-
schappij, waarna al of niet aangifte bij de politie 
wordt gedaan.

ARTIKEL 5.2

Verlies van recht op schadevergoeding

– Elk recht op schadevergoeding vervalt als verzekering-
nemer en/of verzekerde verplichtingen als vermeld in
artikel 5.1.2 t/m 5.1.4 niet is nagekomen met het opzet
de maatschappij te misleiden, tenzij de misleiding het
verval van recht niet rechtvaardigt.

– Aan de verzekering kunnen geen rechten worden 
ontleend indien verzekeringnemer en/of verzekerde
één of meer van de in artikel 5 genoemde polis-
verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de 
belangen van de maatschappij heeft benadeeld. 

– De maatschappij is niet tot uitkering verplicht, indien
het risico is verzwaard of uitgebreid en deze verzwa-
ring of uitbreiding van dien aard is dat de maatschap-
pij deze verzekering niet of niet onder dezelfde voor-
waarden zou hebben gesloten of voortgezet wanneer
zij van de ware staat der zaak had kennisgedragen;
één en ander tenzij verzekerde aannemelijk maakt, 
dat noch het ontstaan noch de omvang van de schade
door voornoemde verzwaring of uitbreiding van het
risico is beïnvloed.     

ARTIKEL 5.3

Schaderegeling

Voor zover de schade en kosten niet bij onderling goed-
vinden worden geregeld, zal de maatschappij een expert
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benoemen. Bij verschil van mening over het schadebedrag
of de kosten, heeft verzekerde het recht om tegenover de
expert van de maatschappij zelf ook een expert aan te 
wijzen. Bij verschil van mening tussen de beide experts 
zullen deze tezamen een derde expert benoemen. 
Deze zal, na de beide experts behoorlijk opgeroepen en
gehoord te hebben, binnen de grenzen der beide taxaties
het schadebedrag en de kosten bindend vaststellen.

ARTIKEL 5.4

Overdracht rechten

Verzekerde is verplicht aan de maatschappij op haar ver-
zoek alle rechten over te dragen van de verzekerde waar-
den die verloren zijn gegaan en waarvoor de maatschappij
aan verzekerde uitkering zal doen of heeft gedaan. Indien
de verzekerde waarden, die verloren zijn gegaan, zonder
tussenkomst van de maatschappij weer in het bezit komen
van verzekerde, is hij verplicht terstond de maatschappij
daarvan in kennis te stellen.

ARTIKEL 5.5

Verhaalsrecht

De maatschappij oefent op leden van het personeel van
verzekerde alleen verhaal uit of verzoekt verzekerde dit
verhaal uit te oefenen, indien de schade door opzet van
deze personeelsleden is veroorzaakt.

ARTIKEL 5.6

Schadevaststelling

Voor de schadevaststelling wordt uitgegaan van de in de
polis vermelde verzekerde bedragen. De waarde van geld
en waardepapieren wordt bepaald overeenkomstig de
gemiddelde marktprijs of waarde in Amsterdam geldend
op de dag van ontdekking van de schade.
Indien voor het geld of de waardepapieren geen markt-
prijs of waarde in Amsterdam is genoteerd, wordt als
waarde aangenomen de door partijen overeen te komen
waarde.

ARTIKEL 5.7

Schade verhaalbaar onder verschillende rubrieken of
bewoordingen

Indien zich een schade voordoet, die in verschillende
rubrieken van artikel 3 is omschreven of (mede) onder de
overige bewoordingen van de polis is begrepen, wordt
deze schade slechts onder één rubriek, zonodig ter keuze
van verzekerde, vergoed. Indien blijkt dat het verzekerde
bedrag onder één der rubrieken ontoereikend is en/of
indien een eigen risico van toepassing is, kan derhalve 
het niet-verzekerde meerdere en/of het eigen risico niet
onder een andere rubriek worden verhaald.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de artikelen
3.7 t/m 3.11.

ARTIKEL 6

PREMIE

ARTIKEL 6.1

Premiebetaling

1 Premie verschuldigd per premievervaldatum
De premie, waarin begrepen de kosten en de assuran-
tiebelasting, is bij vooruitbetaling op de premieverval-
datum verschuldigd. 
Deze datum wordt altijd op het betalingsverzoek 
vermeld.

2 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie, dat is 
de eerste premie die na het sluiten van de verzekering
verschuldigd wordt, niet uiterlijk op de dertigste dag
na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of 

weigert te betalen, wordt zonder dat een aanmaning
door de maatschappij is vereist geen dekking verleend
ten aanzien van alle gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden nadat 30 dagen sinds de ingangs-
datum zijn verstreken. 
Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de pre-
mie die de verzekeringnemer in verband met een 
tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd
wordt.

3 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie en
volgende premietermijnen
Indien verzekeringnemer de tweede en/of volgende
premietermijnen, dan wel de vervolgpremie weigert 
te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien
van gebeurtenissen die na de voor die premie gelden-
de vervaldag hebben plaatsgevonden. Indien verzeke-
ringnemer de tweede en/of volgende premietermijnen,
dan wel de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt
geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen
die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag
nadat de maatschappij de verzekeringnemer na de 
vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling 
is uitgebleven.
Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie
die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging
van de verzekering verschuldigd wordt.

4 Premie blijft verschuldigd/Herstel dekking
bij betaling achteraf
Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling opge-
schort of beëindigd, de verzekeringnemer blijft ver-
plicht de premie te voldoen. De dekking wordt weer
van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaats-
gevonden na de dag waarop hetgeen de verzekering-
nemer verschuldigd is, voor het geheel, dus inclusief
alle tot dan toe onbetaald gebleven opeisbare premie-
termijnen, door de maatschappij is ontvangen.

ARTIKEL 6.2

Premierestitutie

Behalve bij opzegging wegens opzet de maatschappij te
misleiden, wordt bij tussentijdse beëindiging de lopende
premie naar billijkheid verminderd.

ARTIKEL 7

WIJZIGING VAN DE VERZEKERING

ARTIKEL 7.1

Herziening van premie en/of voorwaarden

De maatschappij heeft het recht om de premie en/of voor-
waarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze
verzekering te herzien en deze verzekering tussentijds 
aan te passen aan de nieuwe premie en/of voorwaarden.
De maatschappij zal verzekeringnemer van tevoren schrif-
telijk in kennis stellen van de aanpassing.
Tot 30 dagen na de datum waarop de aanpassing is inge-
gaan, heeft verzekeringnemer het recht deze schriftelijk 
te weigeren, indien de aanpassing leidt tot hogere premie
of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn. Indien ver-
zekeringnemer van dit recht gebruik maakt eindigt de ver-
zekering op de datum waarop de aanpassing is ingegaan.
Als de verzekering bestaat uit verschillende in de polis ver-
melde en in de premie-opstelling gespecificeerde onderde-
len, dan geldt de regeling in dit artikel per onderdeel en is
beëindiging alleen mogelijk voor de onderdelen waarop
de aanpassing betrekking heeft.

ARTIKEL 7.2

Overgang van het verzekerde belang

Bij overgang van het verzekerde belang eindigt de verze-
kering. Hiervan moet de maatschappij binnen 8 dagen na
deze overgang in kennis worden gesteld.
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ARTIKEL 8

GELDIGHEIDSDUUR EN OPZEGMOGELIJKHEDEN

ARTIKEL 8.1

Contractsduur

De verzekering heeft een op het polisblad vermelde 
contractsduur en wordt telkens stilzwijgend met een 
zelfde termijn verlengd.

ARTIKEL 8.2

Opzegmogelijkheden voor de maatschappij

De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging
door de maatschappij:
1 Tegen het einde van de op het polisblad vermelde 

contractsduur, met inachtneming van een opzeg-
termijn van ten minste twee maanden;

2 Indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie
weigert te betalen of niet tijdig betaalt. In geval van
niet tijdige betaling van de vervolgpremie echter uit-
sluitend indien de maatschappij de verzekeringnemer
na de premievervaldag vruchteloos tot betaling heeft
aangemaand. De verzekering eindigt op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum; die datum zal bij
niet tijdige betaling van de vervolgpremie niet eerder
zijn dan een datum die twee maanden na de dagteke-
ning van de opzeggingsbrief ligt;

3 Binnen twee maanden na de ontdekking dat de ver-
zekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan
van de verzekering niet is nagekomen en verzekering-
nemer daarbij heeft gehandeld met het opzet de
maatschappij te misleiden dan wel de maatschappij de
verzekering bij kennis van de ware stand van zaken
niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op
de in de opzeggingsbrief genoemde datum;

4 Na een zodanige wijziging van het risico, dat de maat-
schappij overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.3 
niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben
verzekerd, met een opzegtermijn van ten minste 
14 dagen; 

5 Indien in geval van schade opzettelijk onjuiste 
gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke ingang.

6 Na een schademelding mits de opzegging uiterlijk 
op de 30e dag na afwikkeling is geschied, met een
opzegtermijn van ten minste twee maanden.

ARTIKEL 8.3

Opzegmogelijkheden voor de verzekeringnemer

De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging
door verzekeringnemer:
1 Tegen het einde van de op het polisblad vermelde 

contractsduur met inachtneming van een opzeg-
termijn van ten minste twee maanden. 

2 Binnen één maand na ontvangst van de mededeling
van de maatschappij betreffende een wijziging van 
premie en/of voorwaarden ten nadele van verzekering-
nemer en/of verzekerde. De verzekering eindigt 
op de dag waarop de wijziging volgens de mededeling
van de maatschappij ingaat, maar niet eerder dan een
maand na de datum van dagtekening van bedoelde
mededeling.

3 Binnen twee maanden nadat de maatschappij tegen-
over verzekeringnemer een beroep op het niet nako-
men van de mededelingsplicht bij het aangaan van 
de verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt
op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of
bij gebreke daarvan op de datum van dagtekening 
van de opzeggingsbrief.

4 Na een schademelding mits de opzegging uiterlijk op
de 30e dag na afwikkeling is geschied, met een opzeg-
termijn van ten minste twee maanden.
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NADERE OMSCHRIJVINGEN

Atoomkernreacties
Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreac-
tie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting,
kunstmatige en natuurlijke radio-activiteit.
Hieronder worden niet verstaan radio-actieve nucliden, 
die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt
worden of bestemd zijn gebruikt te worden voor indus-
triële, commerciële, landbouwkundige, medische, weten-
schappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire) beveili-
gingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afge-
geven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radio-actieve stoffen. Uitzondering hierop geldt indien
krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de
geleden schade aansprakelijk is. 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 de bedoelde wet.

Molest
Onder molest wordt verstaan:
– Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere

georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de
ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen,
bestrijden. Hieronder wordt mede verstaan het gewa-
pend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde
Naties;

– Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde
gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde
staat; 

– Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen
een staat gericht tegen het openbaar gezag;

– Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde
gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen
zich voordoend binnen een staat;

– Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke
beweging, gericht tegen het openbaar gezag;

– Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige
beweging van leden van enig gewapende macht,
gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

NB
De zes vermelde vormen van molest alsmede de definities
daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door 
het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november
1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 
’s-Gravenhage is gedeponeerd.

Neervallen van lucht- of ruimtevaartuigen
Onverminderd het bepaalde in de molestclausule is ook
gedekt schade aan de verzekerde zaken ten gevolge 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.

Overval
Onder overval wordt verstaan afpersing of diefstal, voor-
afgegaan door, gepaard gaande met of gevolgd door
geweld of bedreiging met geweld tegen personen.
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