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Deze bijzondere voorwaarden Hobby- en Sportartikelen 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 Dagwaarde 

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

 waardevermindering door veroudering of slijtage.  

 

1.2 Eigen gebrek 

 Een eigen gebrek is een ongunstige of minderwaardige eigenschap die niet hoort voor te komen in 

een voorwerp van dezelfde soort en kwaliteit. Als gevolg daarvan ontstaat van binnenuit schade aan het 

voorwerp of een onderdeel daarvan, met financieel nadeel voor u als gevolg. 

 

1.3 Gebeurtenis 

 Elk voorval of een reeks van in oorzaak met elkaar verband houdende voorvallen, waardoor schade is ontstaan.  

 

1.4 Hobby- en sportartikelen 

 De spullen van u, uw inwonende partner en/of uw kinderen voor het beoefenen van de hobby of sport die op 

 uw polisblad is vermeld.  

 

1.5 Nieuwwaarde 

Het bedrag dat nodig is voor het aanschaffen van een nieuw voorwerp van dezelfde soort en kwaliteit. 

 

1.6 Verzekerden 

 Hieronder wordt standaard binnen deze verzekering verstaan: 

a.     u als verzekeringnemer die de verzekering heeft gesloten; 

b.     de bij u inwonende partners en/of inwonende ongehuwde kinderen; 

c.     personen die uw toestemming hebben om gebruik te maken van de verzekerde hobby- en sportartikelen. 

 

2. Verzekeringsgebied 

 

Wereld 

De verzekering heeft een wereldwijde dekking. 

 

3. Wat is verzekerd 

 

3.1 Hobby- en sportartikelen 

 De verzekering dekt de schade aan de op het polisblad vermelde hobby- en sportartikelen door alle van 

 buiten komende onheilen.   

 Een van buiten komend onheil is bijvoorbeeld brand, beschadiging of diefstal. 
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3.2 Diefstal uit een vervoermiddel  

 U bent alleen verzekerd tegen het risico van diefstal van uw hobby- en sportartikelen uit een vervoermiddel 

 als:   

 -     het vervoermiddel goed was afgesloten en er sporen van braak zijn aan het vervoermiddel; 

 -     uw hobby- en sportartikelen van buitenaf niet zichtbaar opgeborgen waren in het vervoermiddel. 

 

3.3 Diefstal of verlies van het hele vervoermiddel 

 U bent verzekerd tegen het risico van diefstal of verlies van uw hobby- en sportartikelen als het hele 

 vervoermiddel met daarin uw hobby- en sportartikelen wordt gestolen. U dient wel aan te tonen dat het 

 vervoermiddel deugdelijk was afgesloten. 

 

4. Wat is niet verzekerd 

 

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

uitsluitingen. 

 

4.1 Algemeen 

 Deze verzekering geeft geen dekking voor schade of verlies: 

 a.     Alcohol,  geneesmiddelen en drugs   

         terwijl u en/of medeverzekerde onder invloed was van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke 

         middelen, waartoe ook soft- en harddrugs gerekend worden;   

 b.     Diefstal uit een vervoermiddel 

         als er geen sporen van braak aan het vervoermiddel zijn en/of uw hobby- en sportartikelen van buitenaf  

         zichtbaar opgeborgen waren in het vervoermiddel; 

 c.     Eigen gebrek en materiaal- of constructiefouten 

         die veroorzaakt is door een eigen gebrek, of een materiaal- of constructiefout; 

 d.     Kortsluiting 

         veroorzaakt door overbelasting, kortsluiting, zelfverhitting, stroomlekken of een aansluiten op een 

         verkeerd voltage; 

 e.     Langzaam werkende (weers)invloeden 

         door geleidelijk inwerkende invloeden. Zoals vocht en schimmel, roest en rotting; 

 f.      Lekkage van batterijen 

         door lekkage van batterijen; 

 g.     Niet tot hobby- en sportartikelen behorende zaken 

         van onderstaande zaken: 

         -     geld (gangbare munten, bankbiljetten en cheques); 

         -     waardepapieren, creditcards, bank- of pinpassen, manuscripten, aantekeningen en concepten; 

         -     reisdocumenten, zoals paspoorten, visa, toeristenkaarten, identitiets-, kenteken- en rijbewijzen, 

  vervoersbewijzen en campingcarnets; 

         -     abonnementen, seizoenkaarten, pasjes, entreebewijzen en dergelijke; 

         -     kostbaarheden, zoals computerapparatuur (inclusief software), autoslederadio, 

  (auto)telecommunicatie-apparatuur (waaronder mobiele telefoons), sieraden (waaronder juwelen, 

  echte parels, voorwerpen van edelmetaal of –gesteente), horloges (exclusief duikhorloges), bontwerk; 

         -     voorwerpen met antiek-, kunst- of verzamelwaarde; 

         - koopmanszaken en monstercollecties; 

         -     (zonne)brillen (met uitzondering van duikbrillen) en contactlenzen; 

         - prothesen en kunstmatige (gebits)elementen; 

         - gereedschappen inclusief meetapparatuur; 

         - modelbouw en radiografisch bestuurbare objecten; 

         - beeld- en geluidsdragers (cd’s, dvd’s enz.); 

         -   dieren; 

         -  (lucht)vaartuigen, inclusief accessoires en toebehoren (met uitzondering van zeil-/surfplanken, 

  kano’s, parachutes en parapente-uitrusting); 

         - (motor)voertuigen, inclusief aanhangers, accessoires en andere toebehoren (waaronder fietsen, 

  snorfietsen en bromfietsen); 

         - recreatieverblijven zoals vakantiewoningen, caravans, kampeerauto’s, boten, clubhuizen, maneges 

  en dergelijke (met uitzondering van tenten, caravanvoortenten en –luifels); 
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 h.     Onderdelen van uw hobby- en sportartikelen 

         -     aan uw wintersportuitrusting als u alleen uw skistokken of de bindingen, remmen (stoppers), of de 

  onderkanten of de kanten van uw ski’s, snowboard en dergelijke, beschadigt of verliest; 

         - aan uw muziekinstrumenten als u alleen schade heeft aan balgen, haren, snaren, rietjes of 

  trommelvellen; 

 i.      Onvoldoende onderhoud 

         die veroorzaakt is doordat uw hobby- en sportartikelen onvoldoende onderhouden zijn; 

 j.      Ondeskundige reparatie 

         die veroorzaakt is door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en 

         reparatie van uw hobby- en sportartikelen; 

 k.     Onvoldoende zorg  

         die veroorzaakt is doordat u niet goed voor uw hobby- en sportartikelen zorgt of er onvoorzichtig mee 

         bent; 

 l.      Plegen misdrijf 

         die het gevolg is van een misdrijf en/of illegale of criminele activiteiten, of een poging daartoe, door u 

         en/of medeverzekerde; 

 m.    Slijtage 

         die ontstaan is door normaal gebruik van uw hobby- en sportartikelen. Zoals slijtage, verkleuring, 

         veroudering, vervorming, krassen, schrammen, kleine deuken en andere oppervlakkige beschadigingen 

         die het gebruik niet beïnvloeden; 

 n.     Verbeurdverklaring 

         die het gevolg is van confiscatie, nationalisatie, verbeurdverklaring, vernieling of beschadiging door of 

         op last van een overheidsinstantie; 

 o.     Verhuur van uw hobby- en sportartikelen 

         die ontstaan is door of tijdens verhuur van uw hobby- en sportartikelen; 

 p.     Waardevermindering en financieel nadeel 

         door waardevermindering van uw hobby- en sportartikelen of voor een financieel nadeel doordat u uw  

         hobby- en sportartikelen niet meer kunt gebruiken; 

 q.     Werk en beroep 

         die ontstaan is door een gebeurtenis die (ook) te maken heeft met uw beroep, bedrijf of betaalde functie. 

         Deze uitsluiting geldt niet voor predikanten en theologen. 

   

4.2 Voorzichtigheidsbepalingen 

 Geen recht op vergoeding bestaat in de volgende gevallen: 

 a.     Normale voorzichtigheid 

                      indien u en/of medeverzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen ter voorkoming van 

         diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van de verzekerde hobby- en sportartikelen. Van normale 

         voorzichtigheid is in ieder geval geen sprake indien de verzekerde hobby- en sportartikelen onbeheerd 

         wordt achtergelaten anders dan in een deugdelijk afgesloten ruimte; 

 b.     Betere maatregelen 

         indien van u en/of medeverzekerde in redelijkheid verlangd mag worden dat hij onder de gegeven 

         omstandigheden betere maatregelen had kunnen en moeten treffen ter voorkoming van diefstal, verlies of 

         beschadiging van de verzekerde hobby- en sportartikelen. 

 

5. Verplichtingen na een ongeval 
 

5.1 Verzekerde is verplicht 

Zodra u en/of medeverzekerde kennis dragen van een gebeurtenis, die voor ons tot een verplichting tot 

uitkering kan leiden, bent u en/of medeverzekerde verplicht: 

a.     de gedragsregels te volgen zoals genoemd in de ‘Algemene voorwaarden model HKA sub 8. ‘Wat  

        te doen bij schade’; 

b.     aangifte te doen binnen 24 uur bij de politie bij strafbare feiten zoals inbraak en diefstal; 

c.     diefstal of vermissing uit uw hotelkamer binnen 24 uur na ontdekking te melden bij de  

        hoteldirectie; 

d.     aan te tonen dat de vermiste of beschadigde hobby- en sportartikelen in uw bezit waren. Dat kan 

        bijvoorbeeld met nota’s of met bankafschriften; 

e.     indien uw verzekerde hobby- en sportartikelen bij het reizen met het vliegtuig, de trein, de boot of 

       de bus zoek of beschadigd raken, moet dat onmiddellijk bij de vervoerder te melden en hem 

        een rapport laten opmaken. Dat rapport dient u als onderbouwing naar ons op te sturen.  
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5.2 Wijze van melden 

 U en/of medeverzekerde of rechthebbende zijn verplicht verzoeken om uitkering onder opgave van 

 verzekeringsgegevens op de navolgende wijze te melden (mededelingen hierbij gedaan dienen mede tot 

 vaststelling van de schade en het recht op uitkering): 

 a.     In alle gevallen binnen 6 maanden 

         zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 maanden na schadedatum ons een volledig ingevuld  

         schade-aangifteformulier toe te sturen.  

        Indien u uw schade na 6 maanden meldt, maar binnen 3 jaar, na het moment waarop u kennis kreeg van de 

        schade, vergoeden wij geen en/of gedeelte van de schade indien wij in ons belang zijn geschaad.  

 

5.3 Niet nakomen verplichtingen 

 De verzekering geeft geen dekking indien u en/of medeverzekerde één of meer van bovenstaande 

verplichtingen niet is nagekomen en voor zover daardoor de belangen van ons zijn geschaad.  

 

6. Schadevaststelling en schaderegeling 
 

6.1 Schadevaststelling 

 U en/of medeverzekerde zijn verplicht ons in de gelegenheid te stellen de schade vast te stellen alvorens met de 

reparatie een aanvang wordt gemaakt. De schadevaststelling vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de 

‘Algemene voorwaarden model HKA sub 8. ‘Wat te doen bij schade’ en sub 9 ‘ Schadevaststelling’. 

 

6.2 Bij schade ons bellen 

Indien u en/of medeverzekerde schade hebben, dient u ons hiervan in kennis te stellen, zodat wij in onderling 

overleg kunnen bepalen of er wel/niet een expert dient te worden ingeschakeld.  

  

6.3 Keuze schaderegeling    

 Wij belasten ons met het naar eigen inzicht regelen van de schade. Daarbij zullen wij rekening houden met  

uw belangen.  

 

6.4 Niet-verzekerde vergoeding terugbetalen 

 Als u en/of medeverzekerde van ons een vergoeding heeft gekregen die niet onder de verzekering valt, dient u 

 deze vergoeding aan ons terug te betalen.   

 

7. Omvang van de schadevergoeding 

 

7.1 Hobby- en sportartikelen 

 Wij stellen de waarde van de verzekerde hobby- en sportartikelen vast als in het onderstaande schema  

 aangegeven.  

  

Moment direct voor de schade Waarde van uw hobby- en sportartikelen 

niet ouder dan 1 jaar  de nieuwwaarde tot maximaal het verzekerd 

bedrag 

ouder dan 1 jaar de dagwaarde tot maximaal het verzekerd 

bedrag 

 

7.2 Herstelkosten 

 Als herstel van de hobby- en sportartikelen mogelijk is, vergoeden wij de herstelkosten. Daarnaast vergoeden 

 wij eventuele waardevermindering die door de schadegebeurtenis is veroorzaakt en die door het herstel niet 

 volledig is opgeheven. Wij vergoeden de herstelkosten en eventuele waardevermindering tot maximaal de in 

 sub 7.1 vastgestelde waarde.  

 

7.3 Totaal verlies 

   Bij diefstal, verlies of onherstelbare beschadiging vergoeden wij de waarde zoals vastgesteld in sub 7.1 min de 

 eventuele waarde van de restanten. 
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7.4 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 keus 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 sub 7.2 plaatsvindt. 

    

7.5 Eigen risico’s 

 Eventueel eigen risico wordt in mindering gebracht op de schadevergoeding. Deze is, indien van toepassing, 

 vermeld op uw polisblad.  

 

8. Uitkering 

 

8.1 Uitbetaling 

 De schadevergoeding wordt door ons voldaan binnen 7 dagen nadat wij alle noodzakelijke gegevens hebben 

ontvangen, op grond waarvan wij kunnen concluderen dat er sprake is van een gebeurtenis, die valt onder de 

dekking van deze verzekering.  

 

8.2 Uitkeringsgerechtigde 

 De uitkering vindt aan u plaats. Indien u bent overleden, vindt de uitkering plaats aan de rechthebbende c.q. 

 erfgenamen. 

 

8.3 Geen uitkering 

a.     Geen recht op uitkering bestaat indien u en/of medeverzekerde of de rechthebbende één of meer van de in 

        sub 5.1 en 5.2 genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van ons heeft 

        geschaad. 

b.     Elk recht op uitkering vervalt indien u en/of medeverzekerde of de rechthebbende ten aanzien van een 

        schadegebeurtenis opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt. 

 

9. Meldingsplicht wijziging risico 

 

Wijzigingen doorgeven 

U bent verplicht wijzigingen aan ons door te geven. Te denken valt hierbij onder andere aan wijziging van de 

samenstelling van de hobby- en sportartikelen of verhuizing naar het buitenland.   

Indien u zich niet houdt aan boven genoemde verplichting kan dit leiden tot verlies van recht op uitkering.   


