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1. ALGEMEEN 
1.1. Deze Dekkingsvoorwaarden, alsmede de Algemene 

Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en het polisblad 

vormen samen de verzekeringsovereenkomst.

1.2. Van de woorden die zijn onderstreept is een uitleg of nadere 

toelichting te vinden in de Begripsomschrijvingen.

2. RISICOADRES EN VERZEKERDE ZAKEN
De verzekerde zaken bestaan uit roerende zaken, deze zijn waar 

ter wereld ook verzekerd. 

3. EIGEN RISICO
In geval van schade zoals omschreven in artikel 4 verzekerde 

gebeurtenissen geldt een eigen risico van € 250 per gebeurtenis, 

tenzij op het polisblad een hoger eigen risico wordt vermeld. In dat 

geval geldt dit hogere eigen risico voor alle schadeoorzaken.

4. VERZEKERDE GEBEURTENISSEN
De op het polisblad omschreven verzekerde zaken zijn verzekerd 

tegen schade veroorzaakt door of voortvloeiende uit de volgende 

gebeurtenissen:

4.1. Verlies, beroving, afpersing, diefstal, mits voorafgegaan door 

braak en alle risico’s van materiele schade, als gevolg van een 

plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. 

4.2. Voor dekking tijdens vervoer gelden de volgende voorwaarden: 

• Tijdens het vervoer/transport dienen de verzekerde zaken    

   adequaat te zijn beschermd tegen beschadigingen.

• Indien tijdens vervoer/transport het vervoermiddel geparkeerd 

   wordt dient deze goed afgesloten te zijn en de vervoerde zaken 

   van buitenaf niet zichtbaar. 

• Tussen 20.00 uur en 07.00 uur dient het vervoermiddel gestald 

   te zijn in een afgesloten, voor derden niet toegankelijke, ruimte. 

• Er is geen dekking indien het gehele vervoermiddel gestolen 

   wordt waarin de verzekerde zaken zich bevinden. 

5. WAARDEGRONDSLAG 
5.1. Kunstvoorwerpen die getaxeerd zijn door een deskundige 

en de geldigheidduur vermeld op het polisblad is niet verlopen, 

worden vergoed op basis van marktwaarde.

• Verzekeraar vergoedt per voorwerp, paar of set tot maximaal    

  125% van de getaxeerde waarde. 

• Is de marktwaarde op het moment van de schade lager dan de 

  getaxeerde waarde, dan wordt de getaxeerde waarde vergoed.  

5.2. Overige kostbaarheden worden vergoed op basis van de 

volgende situatie:

• Bij taxatie waarbij de geldigheid nog niet verlopen is, de 

   getaxeerde waarde 

• Bij taxatie waarbij de geldigheid verlopen is en verzekeraar geen 

   nieuwe deskundige taxatie is ontvangen, maximaal de 

    getaxeerde waarde vergoed. 

• Aankoopnota, het bedrag zoals vermeld op de aankoopnota, zal 

   maximaal het bedrag op de aankoopnota worden vergoed. 

• Door verzekerde zijn gespecifi ceerd, dan zal maximaal de  

   gespecifi ceerde waarden worden vergoed.

• Ingeval van een gespecifi ceerde opgave behoudt verzekeraar het 

   recht om te bewijzen dat de waarde op het moment van schade 

    bovenmatig was. 

• Indien in geval van schade blijkt dat verzekeraar niet in het bezit 

   is van een deskundigentaxatie of specifi catie, dan wordt de 

   schade afgewikkeld op basis van marktwaarde met in acht name 

   van de limieten. 

De marktwaarde kan ook achteraf nog door een expert worden 

vastgesteld. Overlegging van foto’s, omschrijvingen, afmetingen 

en dergelijke is dan gewenst. 

6. OMVANG VAN DE VERGOEDING 
6.1. In geval van beschadiging van het verzekerde voorwerp 

vergoedt de verzekeraar de herstelkosten die nodig zijn 

onmiddellijk na de gebeurtenis voor zover herstel naar oordeel 

van de experts mogelijk is, als mede de door herstel niet 

opgeheven waardevermindering. 

6.2. In geval van totaal verlies van het verzekerde voorwerp 

vergoedt de verzekeraar het verzekerde bedrag van het 

voorwerp. In dat geval zal, alvorens tot schadevergoeding wordt 

overgegaan, verzekerde op ons verzoek een akte ondertekenen 

waarmee het eigendom van de verzekerde zaak aan verzekeraar

wordt overgedragen. (subrogratie)

6.3. Mocht een verzekerd voorwerp, waarvan het eigendom aan 

verzekeraar is overgedragen, door verzekeraar terug verkregen 

worden, dan is verzekeraar verplicht de verzekerde daarover 

zo snel mogelijk te informeren. Tot 60 dagen nadat verzekerde

deze informatie heeft ontvangen, heeft hij het recht het terug 

verkregen verzekerd voorwerp als volgt terug te kopen:

• als het verzekerd voorwerp onbeschadigd is: tegen de prijs die 

   gelijk is aan de ontvangen schadevergoeding;

• als het verzekerd voorwerp beschadigd is: tegen de prijs die 

   gelijk is aan de ontvangen schadevergoeding min de kosten 

   voor restauratie en de waardevermindering die na restauratie 

   door experts wordt vastgesteld. 

7. AANVULLENDE DEKKING
7.1. Paren, stellen en eenheden.

In geval van een gedekte schade aan één of meerdere stukken 

van een paar, stel of deel van een grotere eenheid, dan wordt 

de door de expert vastgestelde waardevermindering als gevolg 

van de schade en het eventuele herstel van het hele paar, stel of 

eenheid vergoed. 
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8. VERGOEDING BOVEN HET VERZEKERDE BEDRAG 
8.1. Het verzekerd bedrag van elk individueel blijkens het 

polisblad gespecificeerd kunstvoorwerp wordt automatisch 

verhoogd met 100% indien de kunstenaar overlijdt gedurende 

de verzekeringsperiode. De verzekeraar zal dit alleen doen in de 

zes maanden direct volgend op het overlijden van de kunstenaar. 

U dient de waardevermeerdering van het kunstvoorwerp aan te 

tonen indien u daarvoor een schadeclaim indient. Wij vergoeden 

onder deze dekkingsuitbreiding maximaal € 25.000 per 

gebeurtenis respectievelijk per verzekeringsjaar.

9. UITSLUITINGEN
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden, is van 

dekking uitgesloten schade: 

9.1. Aan kunstvoorwerpen in de buitenlucht. 

Opstelling van de verzekerde zaak in de open lucht, als het 

kunstvoorwerp niet bedoeld is om in de open lucht te worden 

opgesteld.

 

9.2. Aan zegels of munten. 

Niet gedekt is schade aan zegels of munten veroorzaakt door 

verkleuren, kreuken, vouwen, krassen, scheuren, dunner worden, 

kleur overdracht, vochtigheid of extreme temperaturen, met 

uitzondering van brand, of door vastpakken of bewerking. Schade 

veroorzaakt door het zoekraken van een enkele zegel, munt of 

enig ander voorwerp dat verzekerd is als deel van een collectie, 

tenzij het in een boek bevestigd is en het betreffende boek ook 

verloren is gegaan, is uitgesloten. 

9.3. Die uitsluitend bestaat uit krassen, schrammen of deuken; 

tenzij deze beschadiging(en) gelijktijdig met een andere gedekte 

gebeurtenis is ontstaan.

9.4. Aan verzekerde roerende zaken als neerslag of hagel is 

binnengekomen door openstaande ramen, deuren, luiken of 

lichtkoepels.  

9.5. Aan snaren, trommelvellen en beschadigingen die de 

klankkleur van het instrument niet beïnvloeden.

9.6. Door vochtdoorslag en/of optrekkend vocht.

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Beroving

Diefstal met geweld of diefstal onder bedreiging van geweld. 

Braak

Het verbreken van deuren, ramen, wanden of dak aan de 

buitenzijde van de onroerende zaak, op onrechtmatige wijze. Met 

braak wordt gelijkgesteld inklimmen, insluiten en het gebruik van 

een valse sleutel of van een echte sleutel die op onrechtmatige 

wijze is verkregen.

Diefstal

Het wegnemen van een zaak die geheel of ten dele aan een ander 

toebehoort, met het oogmerk de zaak wederrechtelijk toe te 

eigenen.

Kunstvoorwerpen

Een voorwerp dat zich kenmerkt door een zeldzaamheidswaarde, 

vaak is het ontwikkeld door een kunstenaar waardoor de 

voorwerpen uniek zijn. 

Materiele schade 

Hieronder wordt verstaan dat de onroerende zaak door een 

verzekerde gebeurtenis geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is 

geworden.

Marktwaarde

Waarde van het verzekerde voorwerp onmiddellijk voor de 

schade, rekening houdende met soort, kwaliteit, staat, ouderdom 

en leeftijd. 

Onvoorzien

Onverwacht. Het gaat om een schadeveroorzakende gebeurtenis 

waarmee geen rekening behoeft te worden gehouden. Niet als 

onvoorzien wordt beschouwd: (de gevolgen van) menselijk falen.

Optrekkend vocht

Water dat door capillaire werking in poreuze (bouw)materialen, 

zoals steen of beton, omhoog trekt.  

Roerende zaken

Goederen die zichzelf kunnen verplaatsen, dan wel verplaatst 

kunnen worden. 

Verzekeraar 

Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus u.a. 

Verzekerde 

Degene die in geval van een door hem geleden schade 

krachtens de verzekering recht heeft op een vergoeding of door 

aanvaarding van de aanwijzing recht op vergoeding kan krijgen. 

Vochtdoorslag 

Een verschijnsel dat wordt veroorzaakt doordat bouwmaterialen, 

waarmee wanden zijn gebouwd, poreus zijn of worden de loop 

van de tijd. 


