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KBH-4 
Bijzondere voorwaarden  
Kostbaarheden- en recreatiegoederenverzekering 
 

Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn.  
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Artikel 1. Begripsomschrijving 

In deze verzekering wordt verstaan onder: 
1.1 Verzekerde: 

a) de verzekeringnemer; 
b) de echtgeno(o)t(e) of de partner met wie de verzekeringnemer duurzaam samenwoont; 
c) de inwonende (pleeg- en stief)kinderen van de verzekeringnemer of diens echtgeno(o)t(e) of partner;  
d) de inwonende ouders van de verzekeringnemer of diens echtgeno(o)t(e) of partner;  

 voor zover zij eigenaar zijn van de verzekerde zaken of deze als houder onder zich hebben. 
1.2 Nieuwwaarde: 
 Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.  
1.3 Vervangingswaarde: 

Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaak. Als 
er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt aangehouden de hoogste uitkomst van: 

 De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor technische veroudering, of 
 De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor economische veroudering.  

Daarbij rekening houdende met de staat van onderhoud van de zaak. 
1.4 Taxatiewaarde: 

De waarde die op grond van taxatie door een deskundige aan een verzekerde zaak wordt toegekend en in een 
rapport wordt vastgelegd.  

1.5 Stellen: 
 Onder stellen wordt verstaan twee of meer bij elkaar horende gelijksoortige voorwerpen welke in één bedrag 

verzekerd zijn. 
1.6 Gebeurtenis: 

Een voorval of een reeks met elkaar houdende voorvallen, welke dezelfde schadeverwekkende oorzaak hebben, 
plaatsvindend binnen de geldigheidsduur van de verzekeringen. 

1.7 Bereddingskosten: 
De door of namens verzekerde gemaakte kosten voor het treffen van maatregelen om een dreigend gevaar 
waartegen verzekerd is te voorkomen of daarna gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan 
verzekerde zaken. Onder gemaakte kosten wordt tevens verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier 
bedoelde maatregelen worden ingezet. 

1.8 Kostbaarheden: 
Onder kostbaarheden worden verstaan al die zaken die als zodanig volgens de omschrijving op het polisblad zijn 
verzekerd. 

1.9 Recreatiegoederen: 
Onder recreatiegoederen worden verstaan al die zaken die als zodanig volgens de omschrijving op het polisblad 
zijn verzekerd. 

1.10 Woning: 
Het op het polisblad omschreven en door verzekerde permanent bewoonde (gedeelte van een) gebouw en de  
daarbij behorende en bij verzekerde in gebruik zijnde bijgebouwen en privé-bergruimten. 

1.11 (In)braak: 
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking met zichtbare beschadiging van afsluitingen. Met 
(in)-braak wordt gelijkgesteld: 
a. Inklimming; 
b. Insluiping; 
c. Ondergraving; 
d. Het zich laten insluiten; 
e. Het gebruik van valse sleutels en andere niet voor opening van het slot bestemde voorwerpen;  
f.  Het gebruik van de echte sleutels, mits deze zijn verkregen als gevolg van diefstal, afpersing , bedreiging, 

overrompeling, bedwelming of op andere onrechtmatige wijze. 
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Artikel 2. Omvang van de verzekering 

2.1  De verzekeraar verzekert de op het polisblad omschreven zaken tegen materiële schade, veroorzaakt door: 
a) vernietiging of beschadiging, onverschillig hoe ontstaan; 
b) diefstal, verlies of vermissing. 

2.2  Boven het verzekerde bedrag zijn verzekerd: 
a) de kosten van experts en de door hen geraadpleegde deskundigen, voor de vaststelling van de schade; 
b) bereddingskosten; 
c) tot maximaal € 500 per gedekte gebeurtenis de kosten van vervoer en opslag van de beschadigde zaken. 

2.3 Overdekking van nieuw verkregen zaken. 
Voor gedurende het verzekeringsjaar nieuw verkregen voorwerpen wordt gedurende een periode van 60 dagen na 
verkrijging van het voorwerp/de voorwerpen automatisch dekking verleend tot 10% van het totaal verzekerde 
bedrag. 

 

Artikel 3. Waardebasis 

De verzekerde som wordt vastgesteld op basis van de aangifte van de verzekeringnemer, waarbij geldt:  

 voor nieuw aangeschafte voorwerpen: de aankoopprijs; 

 voor andere voorwerpen: de getaxeerde waarde.  
 

Artikel 4. Geldigheidsgebied 

4.1 Het verzekeringsgebied omvat de gehele wereld. 
4.2 In afwijking van lid a zijn schilderijen, aquarellen, tekeningen en dergelijke slechts verzekerd:  

a) in het woongedeelte van het op het polisblad vermelde risicoadres; 
b) tijdens het vervoer van en naar de restaurateur en tijdens verblijf aldaar;  
c) na verhuizing: gedurende 14 dagen in de nieuwe woning, mits gelegen binnen Nederland. Wanneer de 

verzekeraar niet binnen een termijn van 14 dagen in kennis wordt gesteld van de verhuizing, eindigt de dekking 
automatisch. 

 

Artikel 5. Uitsluitingen 

5.1 Van deze verzekering is in aanvulling op de uitsluitingen vermeld in artikel 13 van de Algemene voorwaarden, 
uitgesloten schade ontstaan: 
a) door langzaam werkende (weers)invloeden; 
b) door verbeurdverklaring, inbeslagneming, vernieling of beschadiging op last van enige overheidsinstantie;  
c) door normaal gebruik, slijtage, restauratie, bewerking, reparatie of reiniging anders dan het met een droge doek 

verwijderen van stof en vuil; 
d) door gebeurtenissen gedurende de tijd dat de verzekerde zaak in pand, huur of bewaring is gegeven; 
e) terwijl de verzekerde zaken worden gebruikt voor beroeps- of semi-beroepsdoeleinden, tenzij (in een clausule) 

op het polisblad uitdrukkelijk anders is overeengekomen; 
f) door schimmels, bacteriën, virussen, andere micro-organismen en ongedierte; 
g) door onvoldoende zorg van verzekerde voor de verzekerde zaken, tenzij verzekerde aannemelijk maakt dat hij 

niet in zorg tekort is geschoten; 
h) door diefstal of vermissing indien de verzekerde zaken buiten het woonhuis zonder direct toezicht zijn 

achtergelaten. Deze uitsluiting geldt niet indien de diefstal is voorafgegaan door braak terwijl de verzekerde 
zaken waren opgeborgen: 
- in een afgesloten bagageruimte van een vervoermiddel, zodanig dat zij aan het oog waren onttrokken, of 
- in enige andere behoorlijk afgesloten ruimte, niet een vervoermiddel zijnde; 

i) aan elektronische (muziek)instrumenten en apparatuur, die het gevolg is van overbelasting, te hoge spanning, 
kortsluiting, zelfverhitting, stroomlekken of zelfverwarming; 

j) door dieren die door verzekerde worden gehouden; 
k) door een gebeurtenis die is ontstaan, toegenomen of verergerd door opzet of roekeloosheid van een 

verzekerde of van iemand anders die belang heeft bij de uitkering. 
5.2 Geen recht op schadevergoeding bestaat: 

a) indien de schade bestaat uit deuken, krassen en schrammen van de verzekerde zaken, voor zover het 
doelmatig functioneren hierdoor niet wordt belemmerd; 

b) voor  schade aan balgen, trommelvellen/-stokken, haren, snaren en rieten van muziekinstrumenten, tenzij dit 
het gevolg is van brand, diefstal of verlies van het gehele muziekinstrument of van een ongeluk tijdens het 
vervoer van het instrument met een vervoermiddel; 

c) voor schade aan glas en/of veren van uurwerken waarop deze verzekering betrekking heeft, tenzij deze 
schade gelijktijdig met een andere gedekte schade is ontstaan; 

d) indien de schade uitsluitend bestaat uit informatiedragers zoals banden en cassettes, spoelen, buizen, 
snoeren, stekkers, accu’s, batterijen, lampen, foedraals, etuis e.d. ; 

e) voor de kosten van reconstructie van gegevens op informatiedragers.  
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Artikel 6. Schaderegeling 

De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten worden, mede aan de hand van de door verzekerde 
verstrekte gegevens en inlichtingen, vastgesteld: of in onderling overleg tussen verzekeraar en verzekerde of door één of 
meerdere experts. 
Benoemen experts: 

 wanneer  er geen bijzondere afspraken zijn gemaakt wordt de schade vastgesteld door een door ons aan te wi jzen 
expert; 

 desgewenst door twee experts, één aangewezen door de verzekerde en één door de verzekeraar. 
In dit geval dienen de experts voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde expert te benoemen, die in geval 
van gebrek aan overeenstemming binnen de grenzen van de beide taxaties een voor de partijen  bindende vaststelling 
van het schadecijfer dient te doen. Het salaris en de kosten van de contraexpert  worden vergoed tot maximaal de 
kosten van de eigen expert; 

 alle experts hebben het recht deskundigen te raadplegen; 

 de taxatie van de expert(s) zal als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade gelden; 

 door medewerking te verlenen aan de vaststelling van de schade wordt de verzekeraar niet tot uitkering verplicht. 
 

Artikel 7. Vaststelling van de omvang van de schade en de schadevergoeding 

7.1 Bij herstelbare schade zullen de herstelkosten worden vergoed en eventueel de waardevermindering die door de 
gebeurtenis is ontstaan en niet door het herstel is opgeheven tot maximaal het verzekerde bedrag van de 
beschadigde zaak. Bedraagt de vervangingswaarde onmiddellijk voor de gebeurtenis minder dan 40% van de 
nieuwwaarde dan wordt de vervangingswaarde uitgekeerd. 

7.2 Niet herstelbare schade: 
a) indien is verzekerd op basis van nieuwwaarde wordt de op het moment van de gebeurtenis geldende 

nieuwwaarde vergoed, echter tot maximaal het verzekerd bedrag van de beschadigde zaak, eventueel 
verminderd met de waarde van de restanten. Bedraagt de vervangingswaarde onmiddellijk voor de gebeurtenis 
minder dan 40% van de nieuwwaarde dan wordt de vervangingswaarde uitgekeerd, eventueel verminderd met 
de waarde van de restanten. 

b) Indien voorwerpen verzekerd zijn op basis van een deskundigen taxatie, geldt voor deze voorwerpen als 
waarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade het verzekerde bedrag. Deze deskundigen taxatie heeft 
een geldigheidsduur van 72 maanden. Bij hertaxatie blijft het vermelde in dit lid onverminderd van kracht. Vindt 
na 72 maanden geen hertaxatie plaats, dan zijn de voorwerpen verzekerd op basis van vervangingswaarde. 

7.3 Bij schade aan stellen of bij elkaar behorende verzekerde zaken zal de verzekeraar de schade vergoeden 
overeenkomstig het bepaalde in lid 7.1 en 7.2 van dit artikel. Indien door een verzekerd evenement een deel 
verloren gaat van stellen of bij elkaar behorende stukken, vergoedt de verzekeraar naar keuze van de verzekerde: 
a) op basis van de aanname dat dit exemplaar afzonderlijk verzekerd was voor 70% van het bedrag van de hele 

set, of 
b) op basis van totaal verlies van de hele set, na overdracht van het resterende exemplaar aan de verzekeraar.  

7.4 De verzekeraar behoudt zicht het recht voor een schade in natura te vergoeden. 
7.5 Bij vergoeding in natura draagt de verzekerde desgevraagd eventuele restanten in eigendom over aan de 

verzekeraar. 
7.6 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2.b zal nimmer meer worden uitgekeerd dan het voor de 

betreffende zaken geldende verzekerde bedrag. 
 


