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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 onroerende zaken staande en 

gelegen op het risicoadres zoals vermeld op het polisblad en/

of 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 geen eigen risico, tenzij op het polisblad 

een eigen risico wordt vermeld. In dat geval geldt het 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. Neerslag, onvoorzien de onroerende zaak binnengedrongen 

en/of onvoorzien gestroomd uit inpandige afvoerleidingen.

Niet verzekerd zijn:

•   schade door neerslag via openstaande ramen, luiken en deuren;

•   schade door neerslag in kruipruimten;

•   schade door grondwater;

•   schade door vochtdoorslag;

•   schade door optrekkend vocht;

•   reparatiekosten van daken, dakgoten, balkons en afvoerleidingen.

4.2. Rioolwater, onvoorzien de onroerende zaak binnengedrongen 

en/of onvoorzien gestroomd uit inpandige afvoerleidingen.

Niet verzekerd zijn:

•   schade door rioolwater in kruipruimten;

•   schade door grondwater;

•   schade door vochtdoorslag;

•   reparatiekosten van afvoerleidingen.

4.3. Water en stoom, niet zijnde neerslag en/of rioolwater, onvoorzien

gestroomd uit waterleidinginstallaties, verwarmingsinstallaties, 

airconditioninginstallaties, sprinklerinstallaties, sanitair en/of 

hierop aangesloten aanvoerleidingen, afvoerleidingen en toestellen, 

uitsluitend indien en voor zover dit het gevolg is van breuk, 

verstopping, springen door vorst of een plotseling opgetreden 

defect. Hieronder wordt tevens verstaan het onvoorzien overlopen 

van sanitair of andere toestellen die op waterleidingsinstallatie of 

riolering zijn aangesloten.

Niet verzekerd zijn:

•   de kosten van herstel van de oorzaak van de schade, tenzij 

     installaties en toestellen zijn gesprongen door vorst;

•    vochtdoorlating van tegelwerk, andere vloer- of wandafwerking 

     en/of (kit)voegen van douche- en badruimten (tenzij de oorzaak 

     buiten de verzekerde onroerende zaak ligt).

In geval van schade veroorzaakt door water en stoom zoals 

omschreven in art. 4.3, worden tevens vergoed de kosten van 

opsporing van de oorzaak en de kosten van het daarmee gepaard 

gaande hak-, breek- en herstelwerk aan de verzekerde zaak.

4.4. Water onvoorzien gestroomd uit een waterbed.

4.5. Water onvoorzien gestroomd uit aquaria, uitsluitend indien dit 

het gevolg is van breuk van aquaria. Ook de kosten van herstel van 

de aquaria en de inrichting daarvan komen voor vergoeding in 

aanmerking.

4.6. Sneeuwdruk en/of wateraccumulatie.

Deze dekking geldt niet voor roerende zaken die zich buiten een 

onroerende zaak bevinden. 

4.7. Diefstal van gebouwgebonden metalen en andere onderdelen.

4.8. Olie onvoorzien gestroomd uit leidingen, reservoirs of tanks van 

verwarmingsinstallaties, kachels en haarden mits sprake van breuk, 

verstopping of een ander plotseling optredend defect.

4.9. Scherven van brekende ruiten of wandspiegels.

Niet verzekerd zijn de herstel- of vervangingskosten van ruiten en 

spiegels.

4.10. Aanrijding of aanvaring door een motorrijtuig of 

motorvaartuig, of schade veroorzaakt door de daarvan afgevallen of 

uitgevloeide lading. 

Niet gedekt is schade aan of het verlies van het voer-, vaartuig en 

respectievelijk de lading die de schade veroorzaakt. 

4.11. Vandalisme aan de buitenkant van de onroerende zaak.

De verzekering dekt schade door vandalisme aan de verzekerde 

onroerende zaak. De maximale vergoeding bedraagt € 2.500 per 

gebeurtenis en maximaal € 5.000 per jaar. 

Deze dekking is niet van toepassing indien schade ontstaat aan:

•   glas of kunststof, inclusief voorzetbeglazing, dienende tot 

    lichtdoorlating in ramen, deuren en dakkoepels;

•   een onroerende zaak waarvan verzekerde reeds het voornemen 

    had om die af te breken;

•   een onroerende zaak bestemd voor afbraak of onteigening;

•   een onroerende zaak die op het moment van de schade geheel of 

    gedeeltelijk leeg staat of buiten gebruik is gesteld.
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Schade bestaande uit achteruitgang in waarde komt niet voor 

vergoeding in aanmerking.

4.12. Vandalisme na wederrechtelijk binnendringen van de 

verzekerde onroerende zaak, mits sprake is van sporen van braak. 

Deze dekking geldt niet als de onroerende zaak op het moment van 

de schade geheel of gedeeltelijk:  

•   buiten gebruik is en/of 

•   leeg staat.

4.13. Omvallen van of loslaten van onderdelen van kranen, 

hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, vlaggenmasten, 

lichtmasten, zendmasten, ladders, steigers en bomen.

4.14. Opruimen van bomen.

De kosten van het opruimen van bomen die tegen of op de 

verzekerde onroerende zaak zijn gevallen. Deze dekking geldt alleen 

indien verzekeringnemer eigenaar is van de boom. De maximale 

vergoeding per gebeurtenis bedraagt 10% van het verzekerd 

bedrag van de onroerende zaak.

4.15. Gewelddadige beroving en/of afpersing. Deze dekking is ook 

van kracht op de openbare weg en elders in Nederland. 

4.16. Relletjes en opstootjes.   

4.17. Luchtdruk, indien en voor zover ontstaan als gevolg van 

startende en/of proefdraaiende lucht- of ruimtevaartuigen, of het 

doorbreken van de geluidsbarrière door lucht- of ruimtevaartuigen.

5. AANVULLENDE DEKKING 
De dekking uit de rubrieken Storm, Diefstal en Uitgebreide gevaren 

is ook van toepassing in de volgende situaties: 

5.1. Dekking elders binnen Nederland voor (roerende) zaken.

Verzekerde (roerende) zaken zijn verzekerd tegen schade 

veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit een verzekerde 

gebeurtenis uit de rubrieken Storm, Diefstal en Uitgebreide gevaren 

omschreven gebeurtenissen als de verzekerde (roerende) zaken 

zich voor maximaal drie aaneengesloten maanden ergens anders in 

een onroerende zaak bevinden. 

De (roerende) zaken zijn verzekerd tot een bedrag van 10% van 

het verzekerde bedrag met een maximum van € 10.000 per 

gebeurtenis. Schade door storm is uitsluitend verzekerd als de 

roerende zaken zich in een onroerende zaak bevinden, schade 

door diefstal en vandalisme is uitsluitend verzekerd na braak aan 

de onroerende zaak. 

5.2. Dekking bij de orgelbouwer. 

De dekking blijft van kracht indien (een deel van) het verzekerde 

orgel zich in een onroerende zaak bevindt bij een erkende 

orgelbouwer, die staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel. 

Schade door diefstal en vandalisme is uitsluitend verzekerd na 

braak aan de onroerende zaak. 

6. VERGOEDING BOVEN HET VERZEKERDE BEDRAG 
In geval van schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit 

een in artikel 4.10 van deze voorwaarden genoemde gebeurtenis 

wordt tevens en in aanvulling op het verzekerde bedrag vergoed:

6.1. Kosten voor tuinaanleg van de tuin behorende bij de 

verzekerde onroerende zaak.

De kosten van tuinaanleg, uitsluitend indien en voor zover er 

sprake is van schade aan de verzekerde onroerende zaak door 

aanrijding, aanvaring, afgevallen of uitgevloeide lading en deze 

gebeurtenissen tegelijkertijd schade hebben veroorzaakt aan 

tuinbestrating en -beplanting. De maximale vergoeding bedraagt 

10% van de verzekerde som van de verzekerde onroerende zaak.    

7. UITSLUITINGEN
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden en de rubriek 

Brand is van dekking uitgesloten schade: 

7.1. Aan verzekerde roerende zaken die zich buiten de onroerende 

zaak op het risicoadres bevinden.

7.2. Aan de onroerende zaak als voor de onroerende zaak een 

sloopvergunning is aangevraagd.

7.3. Schade aan de onroerende zaak als de onroerende zaak ten 

tijde van de schade drie maanden of langer: 

•   geheel of gedeeltelijk leeg staat en/of; 

•   geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is.

7.4. Schade aan roerende zaken als de onroerende zaak waarin 

deze zich bevinden ten tijde van de schade drie maanden of langer: 

•   geheel of gedeeltelijk leeg staat en/of; 

•   geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is.
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Afpersing

Het dwingen tot het doen afgeven van een zaak door het gebruik 

van geweld of bedreiging.

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.

Beroving

Diefstal met geweld of diefstal onder bedreiging van geweld.

Defect

Onder defect wordt verstaan een gebrek of beschadiging van een 

zaak. Niet als defect wordt beschouwd menselijk handelen en/of 

onjuist gebruik of toepassen van een zaak.

Diefstal

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

toebehoort, met het oogmerk de zaak wederrechtelijk toe te eigenen.

Kruipruimten

Lage, niet stahoge ruimten tussen de bodemafsluiting van de 

onder een gebouw liggende grond en de onderkant van de begane 

grondvloer. Niet als kruipruimte worden beschouwd kelders en 

souterrains.

Motorrijtuigen

Een motorrijtuig zoals opgenomen in artikel 1 Wet 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 

Zoals onder andere auto’s, brommers, speed pedelecs, tractoren 

en scootmobielen. 

Neerslag

Regen, sneeuw, hagel en smeltwater.

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 zaak

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 en beton, omhoog trekt.

Roerende zaken 

Goederen die zichzelf kunnen verplaatsen, dan wel verplaatst 

kunnen worden. 

Sneeuwdruk

De druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van een 

onroerende zaak.

Vandalisme

Onder vandalisme wordt verstaan het zonder financieel oogmerk 

vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van een zaak die 

geheel of gedeeltelijk eigendom is van een ander.

Verwarmingsinstallaties

Toestellen of installaties die dienen tot het centraal verwarmen van 

vertrekken en/of leidingwater in een gebouw. Hieronder wordt aldus 

niet verstaan een open haard of kachel die één vertrek verwarmt.

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 de bouwmaterialen, 

waarmee wanden zijn gebouwd, poreus zijn of worden in de loop 

van de tijd.

Wateraccumulatie

De druk die een opeenhoping van regen- en/of smeltwater uitoefent 

op de buitenkant van een onroerende zaak.




