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WAAROM DEZE VOORWAARDEN  
BELANGRIJK VOOR U ZIJN
Met de Kostbaarhedenverzekering verzekert u uw kostbare eigendommen tegen schade, 

verlies en diefstal. Het gaat dan bijvoorbeeld om sieraden, film- en fotoapparatuur, kunst 

en muziekinstrumenten. Veel kostbaarheden zijn overal ter wereld verzekerd, dus ook als u 

ze meeneemt op reis of buitenshuis gebruikt. Maar voor sommige kostbare spullen – zoals 

schilderijen – geldt de verzekering alleen binnenshuis, op het adres dat op uw polis staat.  

U leest er meer over in deze voorwaarden.

WETEN WAAR U AAN TOE BENT
Wij hebben de afspraken die horen bij uw Kostbaarhedenverzekering helder op een rij gezet. Zo weet u 

waar u aan toe bent. En wat u van ons kunt verwachten, en wij van u. 

U vindt alle afspraken in deze 3 documenten:

1. De Algemene voorwaarden van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij. Hierin staat bijvoorbeeld 

hoe het zit met de premiebetaling. En hoe het afsluiten, wijzigen of opzeggen van een verzekering werkt.

2. Deze Bijzondere voorwaarden. Hierin leest u precies waarvoor u verzekerd bent. Wanneer de 

Onderlinge verzekeringsmaatschappij schade vergoedt en wanneer niet. En hoeveel schade wij 

vergoeden. De Bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden. Maar soms 

wijkt wat in de Bijzondere voorwaarden staat af van wat in de Algemene voorwaarden staat.  

In dat geval gelden de Bijzondere voorwaarden. 

3. Uw polis. Dat is uw verzekeringsbewijs. Daarop staan alle gegevens van uw Inboedelverzekering.  

En ook: de bijzondere afspraken die wij met u hebben gemaakt over de verzekering. Wijkt dit af van wat 

er in de Algemene of Bijzondere voorwaarden staat? Dan gaan de afspraken op uw polis altijd voor.

DEZE VOORWAARDEN GAAN OVER U EN OVER ONS
In deze voorwaarden hebben we het over ‘u’, en over ‘ons’. Maar wie bedoelen we daarmee?

• Staat er ‘u’, ‘uw’ of ‘ik’? Dan gaat het om de persoon die de verzekering afsluit, of de persoon die 

verzekerd is. 

• Met ‘wij’, ‘we’ en ‘ons’ bedoelen we: de Onderlinge verzekeringsmaatschappij waar u de 

Inboedelverzekering Extra heeft afgesloten. 

Belangrijke begrippen staan achterin

Het is belangrijk om elkaar goed te begrijpen, juist als het om uw verzekering gaat. Sommige 

begrippen hebben daarbij wat meer uitleg nodig. Die begrippen hebben wij in de voorwaarden 

onderstreept. In de ‘Begrippenlijst’ achter in deze voorwaarden vindt u de precieze betekenis  

van de onderstreepte woorden.
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1. WAT VERZEKER IK MET DE KOSTBAARHEDENVERZEKERING?
• U verzekert uw kostbare eigendommen tegen materiële schade en verlies door diefstal, kwijtraken 

of vernietiging. Ook als dit komt door een gebrek aan uw eigendom zelf. Bijvoorbeeld als u een 

diamant verliest, omdat deze uit de vatting van uw ring is gevallen. 

• Met kostbare eigendommen bedoelen we bijvoorbeeld sieraden en juwelen, film- en fotoapparatuur, 

schilderijen en andere kunstvoorwerpen, muziekinstrumenten, bont, microscopen of andere optische 

apparaten en elektrische apparatuur. 

• De kostbaarheden die u verzekerd heeft, staan beschreven op uw polis.

• De standaarduitrusting van uw kostbaarheden is ook verzekerd. Met standaarduitrusting bedoelen 

we bijvoorbeeld: de lijst die om uw schilderij zit, of de luxe bestekbak waarin u uw zilveren messen 

bewaart. Maar, accessoires en verpakkingen zijn alleen verzekerd als dat op uw polis staat. 

• Worden uw juwelen, sieraden, schilderijen of andere kunstvoorwerpen minder waard door schade, 

diefstal, of terwijl u ze tijdelijk kwijt bent? Voor die waardevermindering bent u verzekerd.  

Maar, worden deze kostbaarheden minder waard zónder dat er schade is geweest?  

Die waardevermindering is níet verzekerd. 

Let op: Geen schadevergoeding

Er is een aantal situaties waarin u geen vergoeding ontvangt. Kijk voor meer informatie in het 

hoofdstuk “Schade” bij vraag 9 “Wanneer krijg ik géén schadevergoeding?”.

2. VOOR WELK BEDRAG ZIJN MIJN KOSTBAARHEDEN VERZEKERD?
• Als u juwelen, sieraden, schilderijen of andere kunstvoorwerpen verzekert, dan kiest u voor welk 

bedrag u die wilt verzekeren:

  voor de ‘vaste taxatiewaarde’: dat is de waarde van uw eigendom bij het afsluiten van de 

verzekering. De waarde bepalen we dan op basis van een aankoopfactuur of taxatierapport van 

een erkende taxateur

  voor de ‘nieuwwaarde’: dat is het bedrag dat nodig is om nieuwe objecten te kopen van dezelfde 

soort of kwaliteit. 

• Andere kostbaarheden, zoals instrumenten of elektronica, verzekert u altijd voor de nieuwwaarde.

• Bij schade keren we niet altijd het verzekerde bedrag uit. In bepaalde gevallen vergoeden we 

bijvoorbeeld de reparatiekosten, of de dagwaarde. Meer hierover leest bij u vraag 7: “Hoeveel 

schadevergoeding krijg ik?”. 

• Op uw polis ziet u per verzekerd object het bedrag waarvoor u het verzekerd heeft. 

3. WAAR ZIJN MIJN KOSTBAARHEDEN VERZEKERD?
• De meeste kostbaarheden zijn verzekerd in de hele wereld. Daarbij gelden wel deze uitzonderingen:

  schilderijen, etsen, tekeningen, porselein en kristal zijn alleen verzekerd binnenshuis, op het adres 

dat op uw polis staat. En tijdens vervoer naar, en verblijf bij een restaurateur in Nederland 

  elektronische apparatuur is alleen verzekerd binnenshuis, op het adres dat op uw polis staat.  

Maar ook tijdens een verhuizing binnen Nederland. En tijdens vervoer naar, en verblijf bij een 

reparateur in Nederland. 

MIJN VERZEKERING
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4. WIE IS VERZEKERD? 
• U of uw gezin is verzekerd. Uw gezin bestaat uit:

  u (degene die de verzekering afsluit)

  uw eventuele partner met wie u getrouwd bent of duurzaam samenwoont 

  uw kind of kinderen die bij u in huis wonen. Dat kunnen uw eigen kinderen zijn, de kinderen van 

uw partner (uw stiefkinderen) of pleegkinderen. 

• Iedereen die met uw toestemming gebruik maakt van uw verzekerde kostbaarheden, is ook 

verzekerd. 

5. HEB IK EEN EIGEN RISICO? 
• Nee, u heeft geen eigen risico. 

6. WELKE WIJZIGINGEN MOET IK DOORGEVEN?
• Het is belangrijk dat uw verzekering goed past bij uw situatie. Verandert er iets in die situatie?  

Geef het aan ons door. 

• Geef in elk geval volgende wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door:

  u gaat verhuizen, of u brengt uw kostbaarheden blijvend op een andere plek onder 

  de bestemming of het gebruik van een verzekerd object verandert. Bijvoorbeeld: uw schilderij gaat 

tentoongesteld worden op een andere plek dan in uw beveiligde woning. 

•  Wij passen dan uw verzekering en premie aan. U ontvangt een nieuwe polis en bent voor de nieuwe 

situatie verzekerd.
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7. WANNEER ONTVANG IK DE SCHADEVERGOEDING?
• Heeft u op basis van deze voorwaarden recht op schadevergoeding? Dan kijken we of de schade 

gerepareerd kan worden. Is dat mogelijk? Dan krijgt u de reparatiekosten vergoed.

• Is reparatie niet mogelijk? Of zijn de kosten te hoog in verhouding tot de waarde van uw 

eigendommen? Dan krijgt u een vergoeding in geld. Een overzicht van wat u vergoed krijgt, ziet u in 

de tabel hieronder.

• We kunnen er ook voor kiezen om te vergoeden in natura. U krijgt dan vervanging voor uw verloren 

of beschadigde eigendom. Of wij laten het object repareren. 

• Is uw beschadigde of verloren gegane eigendom onderdeel van een groep, stel of set? En is het 

geheel door de schade blijvend minder waard? Dan krijgt u ook die waardevermindering vergoed. 

SCHADE

Waaruit bestaat de schade? Wat krijgt u vergoed?

Schade die gerepareerd kan worden • De reparatiekosten, tot maximaal het verzekerde 

bedrag. 

•  Van de vergoeding trekken wij af: de 

waardevermeerdering van het object die ontstaat door 

de reparatie.

Schade die niet gerepareerd kan worden

(verlies, diefstal, vernietiging) 

De vergoeding is afhankelijk van de waarde waarvoor u uw 

eigendom heeft verzekerd.

• Heeft u de vaste taxatiewaarde verzekerd? Dan 

ontvangt u het bedrag van die waarde.  

Is het taxatierapport meer dan 3 jaar geleden 

opgesteld? En zijn wij van mening dat uw eigendom te 

hoog is getaxeerd? Dan is het aan ons om dat aan te 

tonen. Het kan dan zijn dat uw vergoeding lager wordt.

• Heeft u de nieuwwaarde verzekerd? Dan bepalen we 

hoeveel uw eigendom waard was vlak voor de schade. 

Die waarde hangt af van de leeftijd van uw eigendom: 

  In jaar 1: 100% van de nieuwwaarde. 

  In jaar 2: 90% van de nieuwwaarde.

  In jaar 3: 80% van de nieuwwaarde.

  In jaar 4: 70% van de nieuwwaarde.

  In jaar 5: 60% van de nieuwwaarde.

  In jaar 6 en daarna: de dagwaarde.

• Zijn er nog restanten? Dan trekken we de waarde 

daarvan van de schadevergoeding af. 

• Op uw polis ziet u voor welke waarde u uw eigendom 

heeft verzekerd. 

TABEL 1 BIJ VRAAG 7: WANNEER ONTVANG IK DE SCHADEVERGOEDING?
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8. WAT ALS EEN GESTOLEN OF VERLOREN EIGENDOM WORDT TERUGGEVONDEN?
• U bent verplicht om uw eigendom weer terug te nemen. Maar, alleen als het wordt teruggevonden 

binnen 30 dagen na uw melding bij ons, en als u nog geen vervanging heeft gekocht. 

• Wordt uw eigendom teruggevonden meer dan 30 dagen na uw melding bij ons? Dan heeft u 

vervolgens 30 dagen om te besluiten of u het terugneemt, of het aan ons overdraagt.

• Heeft u al een schadevergoeding ontvangen op het moment dat u het object terug neemt?  

Dan moet u die aan ons terugbetalen. 

• Als u het object aan ons overdraagt, ontvangt u een schadevergoeding voor diefstal volgens deze 

voorwaarden. U heeft dan geen recht of zeggenschap meer over het object.

• Is uw eigendom beschadigd tijdens de diefstal? Dan vergoeden we de reparatiekosten.

9. WANNEER KRIJG IK GÉÉN SCHADEVERGOEDING?
Wij vergoeden geen schade in de volgende situaties:

• De schade is ontstaan terwijl u uw kostbare eigendommen verhuurde. Of ze tegen een vergoeding 

aan anderen uitleende.

• De schade is ontstaan terwijl u uw kostbare eigendommen gebruikte om uw beroep of betaald werk 

mee uit te voeren. 

• De schade is ontstaan door uw onvoorzichtigheid. U heeft uw eigendommen bijvoorbeeld zichtbaar in 

een auto achterlaten. Of zonder toezicht achtergelaten in een ruimte die niet op slot is. 

• Schade die ontstaat terwijl u of iemand anders uw eigendom schoonmaakt, repareert of bewerkt. 

Schade door het afstoffen met een droge doek is wel verzekerd. 

• Uw kostbare eigendommen zijn gestolen bij een reparateur, maar er zijn geen sporen van braak.

• Uw eigendom is in beslag genomen door de douane of een andere autoriteit. Of verbeurd verklaard. 

• De schade komt door slijtage, of door een andere geleidelijke achteruitgang. Bijvoorbeeld door de inwerking 

van mot en ander ongedierte, of warmte, droogte of vorst. Roest en oxidatie vallen hier ook onder. 

• De schade komt door geleidelijk werkende weersinvloeden. Maar, weersinvloeden die ontstaan na 

schade of verlies, zijn wel verzekerd. Bijvoorbeeld: u vindt uw verloren ring terug in de tuin. De schade 

die deze door de regen heeft opgelopen, is verzekerd. Of: het dak van uw huis stort in waardoor 

het naar binnen regent en uw schilderij beschadigd raakt. Dan is de schade aan uw schilderij wel 

verzekerd. 

• De schade bestaat alleen uit krassen of schrammen.

• De schade bestaat alleen uit beschadiging van een lens. 

• Het gaat om schade aan klokken of horloges die het gevolg is van opwinden of lekkage van batterijen. 

• Bij elektrische apparatuur: schade door het losraken van elementen of fouten in de constructie 

of het materiaal. Of schade die komt door elektrische stroom. Zoals overbelasting, kortsluiting of 

zelfverhitting (waarbij geen brand ontstaat).

• De schade valt onder de garantie.
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Daarnaast vergoeden wij ook geen schade in deze situaties: 

• U heeft ons onjuiste of onvolledige informatie gegeven.

• U werkt niet mee bij het afwikkelen van de schade.

• De schade is ontstaan terwijl wij uw verzekering tijdelijk hadden opgeschort. Bijvoorbeeld omdat u 

uw premie niet op tijd betaalde.

• U heeft direct of indirect schade veroorzaakt door opzettelijk iets te doen of juist niet te doen. En wat 

u heeft gedaan of juist niet gedaan is in strijd met het recht. Het maakt niet uit of u bedoelde om de 

schade te veroorzaken of dat de schade anders uitpakt dan door u bedoeld was.

• De schade is veroorzaakt door een groep waar u (of degene die de schadevergoeding zou krijgen) bij 

hoorde. Doordat iemand uit de groep opzettelijk iets deed wat in strijd is met de wet. Het maakt niet 

uit of u zelf niets heeft gedaan.

• U heeft toestemming gegeven voor het veroorzaken van de schade.

• De schade is door uw eigen roekeloosheid ontstaan. 

• De schade is ontstaan terwijl u illegale of criminele activiteiten uitvoerde.

• De schade is veroorzaakt aan of met zaken die u niet in uw bezit had mogen hebben. Bijvoorbeeld 

omdat u ze gestolen had.

• De schade is het gevolg van een aardbeving, vulkaanuitbarsting, atoomkernreactie, binnenlandse 

onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer of opstand. Of van een overstroming die 

komt door het doorbreken van een dijk of andere waterkering.

• Nationale of internationale regelgeving verbiedt het ons om schade aan u te vergoeden. Of aan 

iemand voor wie u aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld vanwege de Sanctiewet: personen, organisaties 

en landen die mensenrechten of internationaal recht schenden, kunnen op een sanctielijst 

terechtkomen. Staat u of degene aan wie wij de schade moeten betalen op deze lijst, dan mogen wij 

geen schade uitbetalen.  

10. IK BEN HET NIET EENS MET DE HOOGTE VAN MIJN SCHADEVERGOEDING. 
WAT KAN IK DOEN? 

• Dan kunt u een eigen schade-expert inschakelen. Dat moet u dan wel binnen een jaar doen.  

En voordat u een schade-expert inschakelt, moet u dit eerst aan ons melden.

• Uw schade-expert en onze schade-expert wijzen vooraf samen een derde schade-expert aan die is 

ingeschreven bij het Nederlands Instituut van Registerexperts (NIVRE).

• Worden uw schade-expert en onze schade-expert het samen niet eens? Dan vragen ze deze derde 

schade-expert om een uitspraak. Deze uitspraak is bindend.

• De kosten voor uw schade-expert betaalt de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij, tot het bedrag 

dat wij voor onze eigen schade-expert betalen. Is uw schade-expert duurder? Dan betalen wij het 

verschil alleen als deze extra kosten redelijk zijn. Daarmee bedoelen wij: de hoogte van de extra 

kosten moet redelijk zijn. En het moet redelijk zijn dat u deze extra kosten maakt. Als het bijvoorbeeld 

om een heel laag schadebedrag gaat, of als de uitkomst vooraf al overduidelijk is, dan vinden wij het 

niet redelijk dat u de extra kosten maakt. 

• De kosten voor de derde schade-expert zijn voor rekening van de Onderlinge 

Verzekeringsmaatschappij.

• Alle schade-experts moeten handelen volgens de Gedragscode Expertiseorganisaties.
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Hieronder leest u wat er wordt bedoeld met de onderstreepte woorden uit deze voorwaarden.

Aardbeving of vulkanische uitbarsting 

Natuurlijke beweging van de aardkorst. Hierbij kan magma vrijkomen.

Atoomkernreactie

Elke kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusies, kernsplijting of kunstmatige en natuurlijke 

radioactiviteit. Behalve deze situatie:

• Het gaat om radioactieve stoffen die gebruikt (mogen) worden buiten een kerninstallatie.

• De stoffen zijn bedoeld voor industrie, handel, landbouw, wetenschap of niet-militaire beveiliging.  

Of voor commerciële, medische of onderwijskundige doelen. En de stoffen moeten voor een van 

deze doelen worden gebruikt.

• Er moet een vergunning zijn van de overheid om de stoffen te maken, gebruiken, bewaren en  

op te ruimen.

Binnenlandse onlusten 

Gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.

Burgeroorlog 

Gewapende strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van 

die staat betrokken is.

Gewapend conflict 

Elk geval waarin staten of andere partijen elkaar met militaire machtsmiddelen bestrijden. Het gewapend 

optreden van militaire eenheden onder verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals de 

Verenigde Naties, NAVO of de Europese Unie is ook een gewapend conflict.

Dagwaarde

De dagwaarde is de nieuwwaarde van de spullen minus een bedrag door waardevermindering.  

Die waardevermindering komt bijvoorbeeld door veroudering, slijtage of gebreken. 

Nieuwwaarde 

Met nieuwwaarde bedoelen we het bedrag dat nodig is om nieuwe spullen te kopen van dezelfde soort en 

kwaliteit.

Vaste taxatiewaarde 

Dit is de waarde van uw eigendom bij het afsluiten van de verzekering. De waarde bepalen we op basis 

van een aankoopfactuur of taxatierapport van een erkende taxateur.

Muiterij 

Gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij 

gesteld zijn.

Nederland

Het in West-Europa gelegen Nederland. Dus niet: de delen van het Koninkrijk der Nederlanden die in het 

Caraïbisch gebied liggen.

Oproer of opstand 

Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.

Sieraden

Met sieraden bedoelen we ‘lijfsieraden’: dit zijn sieraden die op het lichaam worden gedragen. 

Lijfsieraden bevatten (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of vergelijkbare stoffen.  

Denk aan een ketting, armband of ring. Parels en horloges zijn ook lijfsieraden.

BEGRIPPENLIJST
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