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Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn. 
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Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons.  
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Buitenshuisverzekering 

 

Deze verzekering is voor schade aan uw inboedelgoederen buiten de woning. 

 

1. Wie zijn de verzekerden?  

Verzekeringnemer = u.  

• Persoon die de buitenshuisverzekering heeft afgesloten.  

De persoon of personen met wie u op hetzelfde adres in gezinsverband samenwoont.  

• De persoon of personen waarmee u een gezin vormt.  

  - Bijvoorbeeld een kind, pleegkind of partner.  

Uw kind die bij uw ex-partner woont en regelmatig bij u is. 

 
2. Welke veranderingen meldt u binnen 60 dagen?  

U verhuist naar het buitenland.  

In dat geval mogen wij deze verzekering stoppen.  

 

3. Wat als u deze veranderingen niet binnen 60 dagen meldt?  

Wij betalen geen schade.  
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Verzekerd 

 
4. Wat is uw maximaal verzekerd bedrag? 

Per gebeurtenis betalen wij maximaal € 2.500. 

Is er 1 oorzaak voor meer gebeurtenissen? Dan tellen wij die als 1 gebeurtenis.   

 

5. Welke inboedel is verzekerd? 

Schade aan voorwerpen die nieuw meer dan € 100,- waard zijn. 

• Als het voorwerp eigendom is van een verzekerde. 

   -  Ook medische hulpmiddelen die verzekerde huurt of least. 

 - Niet: voorwerpen die verzekerde kocht voor zijn beroep. 

 - Niet: voorwerpen die aan anderen dan een verzekerde zijn toevertrouwd. 

• Als verzekerde het voorwerp buiten zijn woning bij zich heeft. 

• Niet: kleding en schoeisel tijdens het dragen. 

• Niet: fietsen, snorfietsen en bromfietsen. 

- Ook niet onderdelen en accessoires hiervan. 

• Niet motorvoertuigen, aanhangwagens en caravans. 

-  Ook niet onderdelen en accessoires hiervan. 

• Niet: (lucht)vaartuigen. 

-  Ook niet onderdelen en accessoires hiervan. 

• Niet: dieren 

 

6. Welke schade is verzekerd?  

• Diefstal. 

• Verlies. 

• Schade door een plotselinge gebeurtenis. 

 

7. Waar zijn de voorwerpen verzekerd?  

In de hele wereld. 

• Alleen buiten de woning van verzekerde.   

 - Met woning bedoelen wij ook: garages, schuren en bijgebouwen die daarbij horen. 

 -    Met woning bedoelen wij ook de eigen vakantiewoning. 

 

8. Bij welke schade geldt een maximale vergoeding?  

Wij betalen maximaal € 1.500 per gebeurtenis voor:  

• Fotoapparatuur  

• Filmapparatuur 

• Geluidsapparatuur 

• Computerapparatuur 

• Laptops 

• Tablets   

Wij betalen maximaal € 750 per verzekerde per gebeurtenis voor: 

• Sportuitrustingen 

• Muziekinstrumenten 

• Navigatieapparatuur 

• Gehoorapparaten 
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Wij betalen maximaal € 500 per verzekerde per gebeurtenis voor:  

• Opblaasbare boten zonder motor 

• Kano’s 

• Zeilplanken 

• (Water) ski’s 

• Kinderwagens 

• Sieraden 

• Horloges 

• (Zonne)brillen 

• Contactlenzen 

• Verrekijkers 

• Smartphones en andere mobiele telefoons 

• Rolstoelen 

• Computersoftware 

• CD’s, CD-roms, DVD’s 

• Geld en geldswaardig papier. 
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Niet verzekerd 
 

Kijk ook in onze Algemene Voorwaarden.  
In onze Algemene Voorwaarden staan situaties die nooit verzekerd zijn: 

• Ernstige conflicten (molest).  

• Atoomkernreactie.  

• Fraude.  

• Niet nakomen voorwaarden.  

• Terrorisme.  

Per situatie staat in de Algemene Voorwaarden precies wat nooit verzekerd is. 

Hieronder staat wat verder niet verzekerd is bij uw buitenshuisverzekering. 

 

9. Welke schade is niet verzekerd?  

De schade is het gevolg van normaal gebruik. 

Bijvoorbeeld vlekken, barsten, krassen of deuken. 

Een voorwerp wordt gebruikt voor het beroep van een verzekerde. 

De schade ontstaat door een oorzaak in het voorwerp zelf (eigen gebrek). 

• Wel als door het eigen gebrek brand ontstaat of iets ontploft. 

De schade ontstaat door veroudering, slijtage, verrotting en roest. 

Bij schade door invloed van het weer. 

• Bijvoorbeeld als kostbare voorwerpen verkleuren door de zon. 

De schade ontstaat door langdurige invloeden. 

• Bijvoorbeeld door insecten, ongedierte, schimmels, bacteriën, virussen, paddenstoelen en planten. 

De schade ontstaat tijdens het bewerken van de voorwerpen. 

• Bijvoorbeeld schoonmaken of herstellen. 

De schade ontstaat door een mechanisch gebrek. 

De schade ontstaat door verkeerd gebruik van persoonlijke bezittingen. 

De schade ontstaat door problemen met elektriciteit. 

• Kortsluiting, overspanning, stroomlekken, overbelasting. 

De schade ontstaat omdat een autoriteit de voorwerpen in beslag neemt. 

Bij schade aan haren, snaren en trommelvellen. 

• Wel als het hele voorwerp beschadigd of kwijt is. 

• Wel als de schade ontstaat door een ongeluk met het voertuig dat het voorwerp vervoerde. 

Een verzekerde laat de voorwerpen onbeheerd achter. 

• Wel als de voorwerpen in een goed afgesloten ruimte liggen. 

Voorwerpen worden gestolen uit een motorrijtuig. 

• Wel als de voorwerpen waren opgeborgen in een afgesloten kofferruimte waarvan de inhoud niet van  

buitenaf zichtbaar was. 

• Wel als de voorwerpen waren opgeborgen in een goed afgesloten dashboardkastje.  

- Wij betalen alleen als er inbraakschade te zien is aan de buitenkant van deze ruimte. 

• Niet: geld en geldswaardig papier uit een motorrijtuig.  

Bij schade ontstaan door onzorgvuldig handelen of onachtzaamheid. 

- Bijvoorbeeld een jas vergeten mee te nemen. 

Verzekerde doet opzettelijk iets of niets. 

• Het is niet van belang welke schade werkelijk ontstaat. 

• De kans is groot dat er schade ontstaat. 

- En verzekerde doet toch iets of niets. 

• Verzekerde heeft niet de bedoeling schade toe te brengen. 

- Maar het is zeker dat er schade ontstaat. 

• Verzekerde heeft de bedoeling schade toe te brengen. 

Een verzekerde is roekeloos of heeft merkelijke schuld. 

Verzekerde doet iets of niets. 

-  Daardoor is de kans groot dat er schade ontstaat. 

•      En hij weet dat of hij had dat moeten weten. 
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Een verzekerde heeft alcohol of drugs gebruikt. 

• Hij heeft meer alcohol in het bloed of de adem dan wettelijk mag. 

• Hij werkt niet mee aan een blaastest of bloedtest. 

• Hij heeft medicijnen gebruikt die invloed kunnen hebben op zijn gedrag. 

• Hij heeft drugs gebruikt die invloed kunnen hebben op zijn gedrag. 
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Schade 
 

10. Wanneer meldt een verzekerde schade?  

Meld de schade zo snel mogelijk bij uw adviseur.  

 

11. Wat doet de verzekerde bij schade?  

• Verzekerde doet alles om een schade zo klein mogelijk te houden.  

• Verzekerde doet alles wat wij vragen voor de afhandeling.  

• Verzekerde volgt onze aanwijzingen op.  

• Verzekerde werkt mee om de schade te regelen.  

• Verzekerde doet niets wat nadelig is voor ons.  

• Als wij daarom vragen, bewijst hij de schade.  

• Als wij daarom vragen, stuurt verzekerde ons een verklaring.  

- Waardoor heeft verzekerde schade? Welke schade is het? Hoe groot is de schade?  

• Vindt verzekerde gestolen inboedel weer terug? Dan meldt hij dat meteen aan ons.  

• Verzekerde doet aangifte bij de politie of een andere instantie bij een strafbaar feit.  

 - Bijvoorbeeld diefstal.  

Doet verzekerde dit niet? En kunnen wij daardoor de schade niet goed vaststellen? Of wordt de schade daardoor 

groter? Dan betalen wij niet of betalen wij minder. 

 

12. Wie stelt de hoogte van de schade vast?  

Wij bepalen hoe groot de schade is. 

Wij bepalen wat de kosten zijn. 

Wij bepalen hoeveel het voorwerp waard was voordat de schade ontstond. 

• Wij kijken alleen naar het beschadigde voorwerp zelf. 

-  Dus niet naar een verzameling, paar of stel waar het voorwerp bij hoorde. 

 

13. Wat betalen wij als de verzekerde de voorwerpen kan (laten) herstellen?  

Wij betalen de kosten om te herstellen.  

• Maximaal de waarde direct voor de schade min de waarde direct na de schade.  

 

14. Wat betalen wij als verzekerde de voorwerpen niet kan (laten) herstellen? 

Of de nieuwwaarde van uw voorwerpen. 

•  Indien de inboedelgoederen niet ouder zijn dan 1 jaar 

• Nieuwwaarde = het bedrag dat nodig is om het voorwerp nieuw te kopen. 

•  De waarde van de resten trekken wij daar nog vanaf. 

Of de dagwaarde van uw voorwerpen. 

•  Indien de inboedelgoederen ouder zijn dan 1 jaar. 

•  Dagwaarde = het bedrag dat nodig is om een gelijkwaardige zaak te kunnen kopen. 

•  De waarde van de resten trekken wij daar nog vanaf. 

 

15. Wat als de schade dubbel verzekerd is?  

De andere verzekering gaat voor.  

• Als de schade op de andere verzekering verzekerd is als onze verzekering er niet zou zijn.  

• En als de andere verzekering voor de schade betaalt.  

Wij betalen de schade dan niet. 
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Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met uw adviseur. Hij of zij helpt u graag! 

 

 

Connect Assuradeuren B.V. 

Postbus 4108 

1620 HC  Hoorn 

www.connect-assuradeuren.nl 

 

file://connectdc01/company/Voorwaarden/Voorwaarden%20Particulier/voorwaarden%202017/bewerkte%20concept%20voorwaarden%20CA%20pool%20part/www.connect-assuradeuren.nl

