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Deze bijzondere voorwaarden Kostbaarheden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de  

‘Algemene voorwaarden model HKA’. 

 
1. Begripsomschrijvingen 
 

In de polis en deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

1.1 Audiovisuele- en computerapparatuur 

 Onder deze apparatuur wordt verstaan: 

 -     alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio’s, platenspelers, televisietoestellen,  

      DVD-spelers, CD-spelers, cassetterecorders, videorecorders en videocamera’s; 

-     alle soorten van computerapparatuur, zoals PC’s, spelcomputers en laptops, met inbegrip van de daarbij 

      gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen zoals beeld-, geluids- en informatiedragers, 

      luidsprekers, monitoren, schijf-, scan- en afdrukapparatuur.  

 

1.2 Bijzondere verzamelingen 

 Hieronder vallen onder andere munten-, postzegel-, kunst-, kristal-, zilverwerk- en speelgoedverzamelingen. 

 

1.3 Blikseminslag 

 Er is sprake van blikseminslag als door bliksem zichtbare schade (optisch waarneembare sporen van 

elektrische ontlading) ontstaat. Inductie valt hier niet onder. 

  

1.4 Braak/inbraak 

 Het geval dat iemand zonder uw toestemming (wederrechtelijk) is binnengekomen. Dat gaat dan met geweld, 

door afsluitingen te verbreken of deuren en/of vensters te forceren.  

 

1.5  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. Daarom wordt niet als brand beschouwd: 

a.     zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 

b.     het doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 

c.     oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

 

1.6 Dagwaarde 

 De nieuwwaarde van een voorwerp waarop een bedrag in mindering wordt gebracht wegens 

              waardevermindering door veroudering of slijtage. 

 

1.7 Eigen gebrek 

Onder eigen gebrek wordt verstaan een minderwaardige eigenschap van een zaak, die al dan niet ligt in de aard 

van de zaak zelf, en die ervoor kan zorgen dat de kans op schade vergroot wordt. 
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1.8 Gebeurtenis 

 Een gebeurtenis is een voorval waardoor schade ontstaat. Voorvallen die met elkaar verband houden, gelden 

als één gebeurtenis. Als datum voor deze gebeurtenis houden wij dan de datum van het eerste voorval aan. 

 

1.9 Herstelkosten 

 Alle kosten verbonden aan het in oorspronkelijke staat of vorm terugbrengen van het verzekerde object. 

 

1.10 Inductie 

 Overspanning van het elektriciteitsnet door bliksemontlading. 

 

1.11 Instrumenten 

 Muziekinstrumenten en/of foto-, film- en videocamera’s, inclusief de apparatuur en accessoires die daarbij 

horen. 

 

1.12 Kunst en antiek 

 Kunst: schilderijen, etsen, zeefdrukken, litho’s en andere kunstvoorwerpen zoals bijvoorbeeld beelden.  

Kunst moet een zeldzaamheidswaarde hebben. 

Antiek: voorwerpen met een antiquarische waarde (zeldzaamheidswaarde en niet meer nieuw verkrijgbaar). 

Hieronder wordt niet begrepen antiek meubelair zoals kasten, stoelen, banken, tafels, bureaus en kisten. 

Ook lijfsieraden worden niet onder kunst en antiek begrepen. 

 

1.13 Lijfsieraden 

 Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel 

of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere, vergelijkbare 

materialen, alsmede parels.   

 

1.14 Nieuwwaarde 

 Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk vóór de gebeurtenis nodig zou zijn 

geweest om nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen. 

 

1.15 Ontploffing 

 Een korte, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, waarbij aan de volgende voorwaarden is of moet 

worden voldaan: als de ontploffing binnen een vat is ontstaan, is er in de wand van het vat, onder druk van de 

zich daarin bevindende gassen of dampen, een opening ontstaan. Door de hieruit stromende gassen, dampen 

of vloeistoffen, werd plotseling het drukverschil binnen en buiten het vat opgeheven. Het doet hierbij niet ter 

zake hoe deze gassen binnen het vat ontstaan zijn en of ze reeds voor de explosie aanwezig waren, dan wel 

tijdens deze ontwikkeld werden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de 

ontploffing het onmiddellijke gevolg zijn geweest van gassen of dampen die door een scheikundige reactie van 

vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting 

zijn gebracht. 

 

1.16 Hevige, plaatselijke regenval 

 Neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op/of nabij de locatie waar 

 de schade is ontstaan. 

 

1.17 Overstroming 

 Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, dammen, sluizen of andere waterkeringen. 

 

1.18 Stellen en verzamelingen 

 Bij elkaar behorende voorwerpen die in één bedrag verzekerd zijn en waarvan de waarde van de onderdelen 

niet afzonderlijk is vastgesteld. 

 

1.19 Verzekerde 

 a.     de verzekeringnemer; 

 b.     de inwonende gezinsleden en/of met verzekeringnemer in gezinsverband samenwonende personen; 

 c.     de ongehuwde kinderen die voor studie uitwonend zijn. 

 

1.20 Verzekerde voorwerpen 

 De voorwerpen, als zodanig omschreven op het polisblad of op de bij dit polisblad behorende specificatie. 
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1.21       Woning 

 Het op het polisblad omschreven en door verzekerde bewoonde (gedeelte van een) gebouw, dat uitsluitend in 

gebruik is bij verzekerde met uitzondering van de bijgebouwen en voor zover het een flatgebouw betreft de 

privé-bergruimten. 

 

1.22 Zeldzaamheidswaarde 

 De waarde die deskundigen op basis van zeldzaamheid aan kunstvoorwerpen en antiek toekennen. 

 

2. Wat is verzekerd 

 

2.1 Omvang van de dekking 

De verzekering dekt de onvoorziene materiële schade aan respectievelijk verlies (inclusief diefstal) van de 

verzekerde voorwerpen, tot ten hoogste de op het polisblad en op de bijbehorende specificatie vermelde 

bedragen, ongeacht de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden. 

 

2.2 Dekking boven het verzekerd bedrag 
 Boven de maximale vergoeding zoals vermeld op het polisblad, zijn per schadegebeurtenis de volgende kosten 

verzekerd als deze noodzakelijke gevolg zijn van een verzekerde schade: 

a.     de bereddingskosten;  

b.     de expertisekosten  conform sub 9 ‘Schadevaststelling’ van de ‘Algemene voorwaarden HKA’.  

 

2.3 Overdekking met betrekking tot nieuw verkregen kostbaarheden 

 Voor gedurende het verzekeringsjaar nieuw verkregen voorwerpen wordt gedurende een periode van 31 dagen 

 na verkrijging van het voorwerp/de voorwerpen automatisch dekking verleend tot € 500,-. 

 

3. Dekkingsgebied 

 

3.1 Schilderijen, beelden             

 Schilderijen, beelden en gelijksoortige kunstvoorwerpen die naar hun aard langdurig aan één plaats en/of adres 

 gebonden zijn, zijn, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verzekerd: 

 -     in het door verzekerde bewoonde (gedeelte van een) gebouw op het in de polis genoemde risico-adres; 

 -     tijdens het vervoer naar en van, alsmede tijdens het voor herstel noodzakelijke verblijf bij een hersteller 

       binnen Nederland. 

 

3.2 Overige kostbaarheden 

 Overige kostbaarheden zijn verzekerd over de gehele wereld. 

 

4.  Wat is niet verzekerd 

 

Naast de in de ‘Algemene voorwaarden HKA’ opgenomen uitsluitingen gelden eveneens de onderstaande uitsluitingen: 

 

4.1 Van de verzekering is uitgesloten schade of vermeerdering van schade aan de verzekerde voorwerpen indien 

deze veroorzaakt is door of het gevolg is van: 

a.     normaal gebruik of slecht onderhoud van het verzekerd voorwerp; 

b.     eigen gebrek en eigen bederf van het verzekerd voorwerp, een materiaal- of constructiefout,  

        overbelasting, kortsluiting, zelfverhitting, stroom- of batterijlekkage of te hoge spanning, behalve als dat 

        brand of ontploffing tot gevolg heeft;  

c.     ongedierte, insecten, schimmel- en zwamgroei, plantvorming, bacteriën, virussen en andere micro-   

        organismen; 

d.     ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden in het kader van reiniging, onderhoud, behandeling en/of  

        reparatie van de verzekerde zaken; 

e.     slijtage, corrosie, oxydatie of andere geleidelijk werkende invloed (bv. vocht, droogte, warmte, vorst); 

f.     vlekken, barsten, krassen, deuken of putten, tenzij deze beschadiging gelijktijdig is ontstaan met andere 

schade aan het verzekerd voorwerp veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet 

voor schilderijen en kunstvoorwerpen; 

g.     het gebruik van verzekerde voorwerpen voor beroeps- of (semi-)beroepsdoeleinden, tenzij dit anders is   

        overeengekomen. Het incidenteel tegen betaling muziek ten gehore brengen eventueel naast de normale 

        dagtaak wordt niet als gebruik voor beroepsdoeleinden aangemerkt; 
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h.     het verzekerde voorwerp is uitgeleend of verhuurd aan een ander dan een verzekerde; 

i.      het verzekerde voorwerp als zekerheidstelling in pand is gegeven;    

j.      onvoldoende zorg/voorzichtigheid. Van u wordt verwacht dat u de normale voorzichtigheid in acht 

        neemt om zo schade aan, verlies of diefstal van de verzekerde voorwerpen te voorkomen. Van   

        onvoldoende zorg/zorgvuldigheid is onder andere sprake als u één of meer van de verzekerde voorwerpen 

        onbeheerd achterlaat in een ruimte die niet goed kan worden afgesloten. Onder onbeheerd achterlaten 

        wordt verstaan: het achterlaten van de verzekerde voorwerpen zonder direct toezicht van een verzekerde, 

        tenzij dat toezicht onmogelijk is vanwege omstandigheden die zich buiten de wil van de verzekerde 

        hebben voorgedaan. Wij zullen bij het beoordelen van de mate van zorg/zorgvuldigheid rekening houden 

        met de maatregelen die onder de gegeven omstandigheden van verzekerde verlangd mochten worden;  

k.     diefstal uit een auto, met uitzondering van: 

-     diefstal uit auto waarin op het moment van de diefstal een persoon van tenminste 14 jaar aanwezig 

      was; 

-     diefstal uit een deugdelijk afgesloten auto van zaken die op het moment van diefstal waren opgeborgen  

      in een afzonderlijk compartiment en van buiten de auto niet zichtbaar waren, na braak aan deze auto,  

      mits sporen hiervan aan de buitenzijde van de auto zichtbaar zijn; 

l.     verbeurdverklaring (u raakt de eigendom van verzekerde voorwerpen kwijt door een uitspraak van de 

        rechter), inbeslagname of vernietiging door of op bevel van een overheid; 

m.   overstroming als gevolg van het overlopen of bezwijken van dijken, kaden, sluizen of andere  

waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis     

gedekte gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor schade door: 

1.     brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming; 

2.     het overlopen van waterkeringen, indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke 

        regenval (zoals vermeld onder sub 1.17) buiten zijn normale loop is getreden. 

        Schade door water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of door scheuren, gaten en andere beschadigingen   

        van waterkeringen is uitgesloten. 

n.     aardbeving en/of vulkanische uitbarsting. Bij schade die ontstaat hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij  

        gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de woning de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting 

        hebben geopenbaard, dient u te bewijzen, dat de schade niet aan de die verschijnselen is toe te schrijven; 

 

4.2 Schade die alleen ontstaat aan de volgende voorwerpen/onderdelen is niet verzekerd: 

 o.     glas en veren van uurwerken; 

 p.     haren, snaren, rietjes, trommelvellen, balgen en stokken. De schade is wel verzekerd wanneer deze het 

                      gevolg is van brand, diefstal of verlies van het hele verzekerde voorwerp. Ook als er sprake is van een 

        ongeluk tijdens het vervoer van het verzekerde voorwerp met een vervoermiddel bieden wij dekking voor 

        de schade; 

q.     informatiedragers zoals (USB)sticks, geheugens, schijven, banden, cassettes, spoelen, buizen,  

 snoeren, stekkers, accu’s, batterijen, lampen, foedraals en etuis. 

 

4.3 Bovendien worden de volgende kosten niet vergoed: 

 r.     de kosten die gemaakt moeten worden om gegevens op informatiedragers te kunnen 

       herstellen/reproduceren; 

s. schade en kosten die verhaald kunnen worden op een onderhoudscontract, garantieregeling of een   

(leverings)overeenkomst. 

  

5. Verzekerd bedrag  
 

Het verzekerd bedrag zoals in de polis vermeldt, dat ten hoogste wordt vergoed per schadegebeurtenis, wordt zo nodig 

verhoogd met de in sub 2.2 ‘Dekking boven het verzekerd bedrag’ genoemde extra dekking. 

Het verzekerde bedrag is gebaseerd op: 

a.     het bedrag vermeld op het originele aankoopdocument zoals dat aan ons werd overgelegd; of  

b.     het bedrag dat tussen ons en u is overeengekomen; of 

c.     het bedrag voorkomend in de laatste deskundigentaxatie die voor de gebeurtenis is verricht  

        (conform artikel 7:960 BW).   
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6. Voortaxatie 

 

Deskundigentaxatie 

Indien uit de polis blijkt dat de verzekerde voorwerpen (of een deel daarvan) vooraf is gewaardeerd door één of 

meer door beide partijen benoemde deskundige(n) conform artikel 7:960 BW, is deze voortaxatie bindend. 

Het taxatierapport wordt geacht deel uit te maken van deze overeenkomst. 

Deze voortaxatie – te rekenen van de dagtekening van het rapport – is gedurende 36 maanden van kracht, tenzij een 

andere termijn is overeengekomen c.q. van toepassing is.  

Indien wij bewijzen dat sprake is van bedrog, verliest de deskundigentaxatie haar geldigheid. 

Indien na verloop van de hierboven genoemde termijn geen nieuw rapport is overlegd, blijft de taxatie gedurende 12 

maanden geldig als partijentaxatie. Daarna wordt het verzekerde bedrag beschouwd als een opgave van u zelf. 

 

 

7. Schadevaststelling 
 

De schadevaststelling vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in sub 8 ‘Wat te doen bij schade’ en  

9 ‘Schadevaststelling’ van de ‘Algemene voorwaarden model HKA’. 

 

 

8. Omvang schadevergoeding 

 

8.1 Expertiserapport 

Het expertiserapport zal in ieder geval dienen te vermelden: de nieuwwaarde, de ouderdom, de dagwaarde,  

de waarde van de restanten, de herstelkosten en, voor zover relevant, de zeldzaamheidswaarde en eventuele 

waardevermindering.  

 

8.2 Omvang van de schade 

Wanneer schade aan de verzekerde voorwerpen is ontstaan door een gedekte gebeurtenis, vergoeden wij per  

object tot ten hoogste het in de polis genoemde verzekerd bedrag. Indien van toepassing zal de 

schadevergoeding verhoogd worden met de in sub 2.2 genoemde kosten.  

Wij stellen de omvang van de schade vast op het verschil tussen de waarde van de verzekerde voorwerpen 

onmiddellijk vóór en ná de gebeurtenis. 

 

8.3 Waardevaststelling bij schade 

Voor het vaststellen van de waarde van de verzekerde voorwerpen vóór de gebeurtenis gaan wij uit van de 

nieuwwaarde, tenzij: 

a.     het verzekerd bedrag is gebaseerd op een taxatierapport, waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken, 

        dat door een beëdigd taxateur is opgesteld. Wij gaan in dat geval uit van de taxatiewaarde; 

b.     de dagwaarde op het moment van de gebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.  

        Wij gaan in dat geval uit van de dagwaarde; 

c.     het gaat om kunst en antiek.  

        Wij gaan dan uit van de zeldzaamheidswaarde, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:  

 -     het verzekerd bedrag is gebaseerd op een gespecificeerde aankoopnota die u kunt overleggen; 

 -     het verzekerd bedrag is gebaseerd op een taxatierapport, waarvan de geldigheidsduur niet is 

       verstreken, dat door een beëdigd taxateur is opgesteld.  

 Bij schade, verlies of diefstal moet u de aankoopnota of het taxatierapport van elk afzonderlijk voorwerp aan 

ons overleggen. 

 

8.4 Herstelkosten 

Als herstel mogelijk is en de herstelkosten lager zijn dan het verschil tussen de waarde van de verzekerde 

voorwerpen onmiddellijk vóór en ná de gebeurtenis, gaan wij bij de vergoeding uit van de herstelkosten. Als  

daarbij op basis van nieuwwaarde wordt vergoed, zullen wij dit bedrag verhogen met een bedrag voor 

waardevermindering, als dat door de schade is veroorzaakt en/of is ontstaan en niet door het herstel is 

verdwenen. 
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9. Schadevergoeding 

 

9.1 Vergoeding schade 

 Wij vergoeden de schade bij een gedekte gebeurtenis als volgt: 

a.     in geval van beschadiging  

        de kosten van herstel vermeerderd met de eventuele waardevermindering, mits vooraf door ons 

        goedgekeurd, tot maximaal de waarde direct voor de beschadiging verminderd met de waarde van het 

        beschadigde voorwerp onmiddellijk daarna; 

b.     in geval van geheel of gedeeltelijk verloren gaan  

        de waarde direct voor de gebeurtenis onder aftrek van de eventuele restantwaarde; 

 

9.2 Natura 

 Het staat ons vrij om, met toestemming van verzekerde, de geleden schade in natura te vergoeden. 

 

9.3 Stellen en verzamelingen 

 Bij het verloren gaan van één van de bij elkaar horende voorwerpen wordt niet slechts de waarde van het 

              verloren gegane stuk vergoed, maar tevens de waardevermindering die het overblijvende ondergaat door het 

              geschonden zijn van de collectie, het paar, het stel en dergelijke.  

 

9.4 Eigen risico’s 

 Eventuele eigen risico’s worden in mindering gebracht op de schadevergoeding. Deze zijn, indien van 

toepassing, vermeld op uw polis.  

 

9.5 Verloren voorwerpen teruggevonden 

 Indien u, na ontvangst van een schadevergoeding op basis van totaal verlies, al of niet beschadigde, verzekerde 

voorwerpen weer in bezit krijgt, bent u verplicht ons hiervan in kennis te stellen.  U heeft dan de keuze om 

deze voorwerpen aan ons over te dragen, dan wel ze te behouden, waarna herziening van de schaderegeling 

              plaatsvindt. 

 

 Indien wij, na uitbetaling op basis van totaal verlies, in het bezit komen van, al dan niet beschadigde, eerder 

              verloren gegane verzekerde voorwerpen, zullen wij u hiervan in kennis stellen. U heeft dan het recht de 

              voorwerpen van ons terug te kopen voor het bedrag van de ontvangen schadevergoeding, waarna zonodig 

 schadevergoeding op basis van beschadiging plaatsvindt. 

  

10. Risicobekendheid 

 

De gegevens voor de omschrijving van het risico op het polisblad worden geacht te zijn verstrekt door u. 

Wij zijn bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en het gebruik van de woning ten tijde van het aangaan van de 

verzekering, alsmede met de belendingen van de woning ongeacht hoe deze zijn of in de toekomst zullen worden. 

Wanneer deze belendingen veranderen, heeft dit geen invloed op de verzekering. 

  

11. Eigendomsovergang 

 

Bij de eigendomsovergang van uw kostbaarheden loopt de verzekering nog 1 maand, gerekend vanaf datum overdracht, 

ten gunste van de nieuwe eigenaar. De verzekering eindigt per direct zodra de nieuwe eigenaar een nieuwe verzekering 

heeft gesloten. 

 

Als de kostbaarheden overgaan na uw overlijden, dan blijft de verzekering van kracht voor uw erfgenamen. Uw 

erfgenamen moeten dit wel aan ons doorgeven. De verzekering eindigt als uw erfgenamen of wij de verzekering 

opzeggen binnen 9 maanden nadat zij of wij van het overlijden hebben gehoord met inachtneming van een opzegtermijn 

van 1 maand.  


