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Rubriek 12: Exposities
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 aanwezig in een
onroerende zaak staande en gelegen op het risicoadres zoals
vermeld op het polisblad.

3. EIGEN RISICO
In geval van schade door een van de in deze rubriek genoemde
gebeurtenissen geldt er een eigen risico van € 100 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 roerende 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 zich de verzekerde zaken bevinden.
• Tijdens het vervoer/transport is enkel dekking binnen Nederland.

5.4. 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)
5.5. 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.

6. AANVULLENDE DEKKING
6.1. 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
door de expert vastgestelde waardevermindering als gevolg
van de schade en het eventuele herstel van het hele paar, stel of
eenheid vergoed.
6.2. Geld en geldswaardig papier
Tot maximaal € 1.500 per gebeurtenis. Deze uitbreiding geldt
ook voor diefstal na braak van geld en geldswaardig papier uit
de onroerende zaak staande en gelegen op het risicoadres zoals
vermeld op het polisblad.

7. UITSLUITINGEN
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden is niet
verzekerd schade:

5. OMVANG VAN DE VERGOEDING

7.1. Die uitsluitend bestaat uit krassen, schrammen of deuken;
tenzij deze beschadiging(en) gelijktijdig met een andere gedekte
gebeurtenis is ontstaan.

5.1. De waarde van elke verzekerde zaak, als aangegeven op het
polisblad dan wel op de inventarisatielijst, is met wederzijds
goedvinden tot stand gekomen en zal worden gezien als de
waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis.

7.2. Aan verzekerde roerende zaken als neerslag of hagel is
binnengekomen door openstaande ramen, deuren, luiken of
lichtkoepels.

5.2. Bij twijfel rondom de hoogte van de verzekerde som behoudt
verzekeraar evenwel het recht om te bewijzen dat de waarde op
het moment van de schade bovenmatig was.
5.3. In geval van beschadiging van het verzekerde voorwerp
vergoedt verzekeraar de herstelkosten die nodig zijn onmiddellijk
na de gebeurtenis. Het bedrag wordt verhoogd met een door
de schade veroorzaakte en door reparatie niet opgeheven
waardevermindering.
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7.3. Aan verzekerde roerende zaken die zich buiten de
onroerende zaak bevinden.
7.4. Aan snaren, trommelvellen en beschadigingen die de
klankkleur van het instrument niet beïnvloeden.
7.5. Door vochtdoorslag en/of optrekkend vocht.
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Beroving
Diefstal met geweld of dieftstal 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.

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.

Diefstal
Het wegnemen van een zaak die geheel of ten dele aan een ander
toebehoort, met het oogmerk de zaak wederrechtelijk toe te
eigenen.
Geld
Giraal en chartaal geld (gemunt en bankbiljetten), zowel in
Nederlandse als in buitenlandse valuta, dat dient tot wettig
betaalmiddel en dat eigendom is van verzekeringnemer. Niet als
geld wordt aangemerkt: vals geld, telefoonkaarten,
effecten, beleggingen, opties, aandelen.
Geldswaardig papier
Alle papier dat in het maatschappelijk verkeer dient als algemeen
aanvaard betaalmiddel, met inbegrip van (kas)cheques,
creditcards en betaalpassen. Onder geldswaardig papier wordt
niet verstaan papier dat een recht doet ontstaan op enige
dienstverlening, zoals openbaar vervoerkaarten, postzegels,
abonnementen, toegangsbewijzen en kortingskaarten.
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.
Onroerende zaken
De op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat
daartoe bestemd is dan wel volgens verkeersopvatting daarvan
deel uitmaakt. Voor zover niet voor afzonderlijke bedragen
verzekerd, zijn in de omschrijving alle bouwsels begrepen, die
naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter
plaatse te blijven. De funderingen zijn alleen meeverzekerd
indien dit op het polisblad is vermeld.
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.
Van buiten komend onheil
Een tot schade leidende gebeurtenis, dat een oorsprong heeft,
die ligt buiten de beschadigde verzekerde zaak zelf.
Verzekeraar
Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus u.a.
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