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ALGEMENE POLISVOORWAARDEN BRAND- EN INBRAAKVERZEKERING
Geachte verzekeringnemer,
Het doet ons genoegen u hierbij de polis voor uw brand- en/of inbraakverzekering aan te bieden.
De polis bestaat uit twee onderdelen :
•
•

het polisblad, met daarop uw persoonlijke gegevens, de omschrijving van de verzekerde risico’s en de daarbij behorende verzekerde bedragen.
de algemene voorwaarden.

Controleert u alstublieft of de op het polisblad vermelde gegevens juist zijn.
Alhoewel wij ons realiseren dat lezen van polisvoorwaarden niet bepaald ontspannende lectuur is, adviseren wij u toch aan de hand van de
wegwijzer in de polis de belangrijkste artikelen goed door te nemen, zodat u op de hoogte bent van de rechten en verplichtingen uit hoofde van
deze verzekering.
Mochten er bij u nog vragen overblijven, dan zijn onze medewerkers graag bereid u nader te informeren.
FATUM Schadeverzekering N.V.
N.B. Bewaar deze stukken en uw overige verzekeringspapieren op een veilige en brandvrije plaats.
Wegwijzer											Zie artikel
Begripsomschrijvingen											1
Verzekeringsgrondslag											2
Omschrijving van de dekking										3
Waartegen gedekt												3.2
Gedekte gebeurtenis											3.2.1
Verkeerde opgave												4
Verzekering bij andere maatschappijen									5
Ingestorte gebouwen											6
Uitsluitingen												7
Transportpolissen												8
Schade													9
Verplichtingen van de verzekerde										9.1
Vaststelling door experts											9.2
Onderverzekering												9.3
Rechten van de maatschappij inzake beredding									10
Herstel van schade												11
Frauduleuze eis tot schadevergoeding										12
Wijziging van het verzekerde belang										13
Premie													14
Betaling													14.1.1
Kwijting													14.1.2
Gevolg van niet of niet tijdige betaling van de verschuldigde premie
					
14.1.3
Kosten verbonden aan inning achterstallige premie en kosten							
14 1.4
Herhaalde achterstallige premie 										14.1.5
Premierestitutie												14.2
Begin en einde van de verzekering										15
Subrogatie												16
Evenredigheidsclausule											17
Arbitrage													18
Verjaring													19
Wijziging van premie en voorwaarden										20
Kennisgeving 												21
Clausule Terrorisme
Clausule Stormschade
Bijzondere voorwaarden uitbreiding Brandverzekering
Nadere omschrijvingen
Algemene voorwaarden Inbraakverzekering

D-TAB-001.C.5

- ALGEMENE POLISVOORWAARDEN BRAND- EN INBRAAKVERZEKERING -

Pagina 1 van 10

Artikel 1.		

Begripsomschrijvingen

en met inachtneming van de uitsluitingen genoemd in Artikel 4.

1.1 Verzekeringnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die
als zodanig in de polis is vermeld.
1.2 Verzekerde: De verzekeringnemer en/ of de in de polis als zodanig
vermelde natuurlijke personen of rechtspersoon, voorzover deze
belang heeft bij het behoud van de verzekerde zaak/ zaken uit
hoofde van eigendom of ander zakelijk recht, dan wel voorzover
hij/ zij het risico draagt voor het behoud of daarvoor aansprakelijk
is.
1.3 Gebouw: Een onroerende zaak die naar aard en inrichting bestemd
is om duurzaam ter plaatse te blijven, met inbegrip van fundering,
bijgebouwen en bouwsels die volgens verkeersopvattingen deel
daarvan uitmaken.
1.4 Inboedel: Alle tot een particuliere huishouding behorende roerende
zaken, met inbegrip van gereedschappen voor de uitoefening van
een beroep in loondienst, maar met uitzondering van:
•
geld en geldswaardige papieren;
•
motorrijtuigen, alsmede caravans, aanhangwagens en
vaartuigen, alles met inbegrip van losse onderdelen en
accessoires;
•
kunstwerken;
•
sieraden;
1.5 Inventaris: Al hetgeen dient tot uitoefening van bedrijf, beroep of
andere activiteiten, met uitzondering van:
•
gebouwen, inboedel en koopmansgoederen;
•
geld en geldswaardige papieren;
•
motorrijtuigen, alsmede caravans, aanhangwagens en
vaartuigen, alles met inbegrip van losse onderdelen en
accessoires;
1.6 Koopmansgoederen: Grond- en hulpstoffen, halffabrikaten,
eindproducten,
goederen
in
bewerking,
emballage,
reinigingsmiddelen en brandstoffen.
1.7 Bereddingskosten: Kosten door een verzekerde bij of na een
gedekte gebeurtenis gemaakt in verband met maatregelen ter
voorkoming of vermindering van schade aan de verzekerde zaken
door die gebeurtenis.
1.8 Opruimingskosten: Uitsluitend de niet reeds in de schadetaxatie
begrepen kosten van wegruimen en/of afbraak van verzekerde
zaken, voor zover deze wegruiming en/ of afbraak het noodzakelijke
gevolg is van een door de polis gedekte schade.

Bij pandverzekering:
door een gebeurtenis onder Artikel 3.2.1 vermeld en met inachtneming
van de uitsluitingen genoemd in Artikel 4.

Artikel 2.
Verzekeringsgrondslag
De door de verzekeringnemer/ verzekerde verstrekte gegevens in
het door de Maatschappij ontvangen aanvraagformulier vormen de
grondslag van deze verzekeringsovereenkomst en worden geacht een
deel van deze overeenkomst uit te maken.

a.
b.

3.2.1
a.
b.
c.
d.

Artikel 5.		
Verzekering bij andere maatschappijen
De verzekerde moet aan de Maatschappij opgave doen van alle
verzekeringen die reeds zijn gesloten of later mochten worden gesloten
op de krachtens deze polis gedekte zaken. Alle recht op schadevergoeding
krachtens deze polis zal vervallen, tenzij voor het ontstaan van een
schade zulk een opgave is gedaan en de bijzonderheden van zulke
verzekeringen door of namens de Maatschappij in de polis zijn vermeld
of later aangetekend.
Artikel 6.
Ingestorte gebouwen
Alle dekkingen krachtens deze polis
1.
2.
3.

Op een gebouw of op een gedeelte van een gebouw;
Op zaken welke zich in een gebouw bevinden;
Op huur of op een ander voorwerp van verzekering dat betrekking
heeft op of in verband staat met een gebouw of zaken welke zich
in een gebouw bevinden, zal onmiddellijk eindigen bij instorten of
ontzet geraken:
van zodanig gebouw of enig gedeelte daarvan;
van het geheel of enig gedeelte van een reeks gebouwen of van
enige constructie waarvan zodanig gebouw deel uitmaakt, mits
dit instorten of ontzet geraken het geheel of een aanzienlijk of
belangrijk gedeelte van zodanig gebouw betreft of de bruikbaarheid
van zodanig gebouw of een gedeelte daarvan vermindert of het
brandgevaar van zodanig gebouw of een gedeelte daarvan of van
daarin aanwezige zaken verhoogt of anderszins van belang is, en
mits dit instorten of ontzet geraken niet veroorzaakt wordt door
brand, waarvan de schade krachtens deze polis is gedekt of zou
zijn gedekt, indien een zodanig gebouw, een reeks gebouwen of een
constructie krachtens deze polis zou zijn verzekerd. In een proces,
rechtsgeding of andere actie zal de bewijslast, dat een instorting
of ontzet geraken is veroorzaakt door brand als voornoemd, op de
verzekerde rusten.

Artikel 7.		

Uitsluitingen

7.1
De verzekering biedt geen
schadegebeurtenis een gevolg is van:
a.

3.2
Waartegen gedekt
Deze verzekering dekt materiële schade aan de omschreven zaken als
volgt:

b.
c.

Bij inboedelverzekering:
in het omschreven gebouw door een gebeurtenis in Artikel 3.2.1 vermeld

d.
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Brand, zoals vermeld in de “Nadere omschrijvingen”;
Brandblussing;
Blikseminslag;
Ontploffing, zoals vermeld in de “Nadere omschrijvingen”.

Artikel 4.
Verkeerde opgave
Indien in de omschrijving van de hierbij verzekerde zaken of
van het gebouw waarin, of de plaats waar deze voorwerpen zich
bevinden, enige belangrijke onjuistheid voorkomt, of indien inzake
omstandigheden waarvan de kennis voor de beoordeling van het risico
belangrijk is, enige verkeerde opgave is gedaan, of indien verzuimd
is zulke omstandigheden op te geven, zal de Maatschappij niet tot
schadevergoeding krachtens deze polis verplicht zijn voor zover het
zaken betreft, waarop zulk een onjuiste omschrijving, verkeerde opgave
of verzuim betrekking heeft.

Bij het sluiten van deze verzekering is de Maatschappij ervan uitgegaan
dat de gegeven inlichtingen en verklaringen juist en volledig waren.
Indien na goedkeuring van de aanvraag blijkt dat door of namens
verzekeringnemer/ verzekerde omstandigheden verzwegen of vragen
onjuist of onvolledig beantwoord zijn, dan wordt de acceptatie van
de verzekering conform Artikel 320 van het Wetboek van Koophandel
geacht nietig te zijn tot aan de ingangsdatum toe, onder verbeurte van
het betaalde premiebedrag.
Artikel 3.		
Omschrijving van de dekking
3.1
Verzekerde belangen
Verzekerd is het belang dat de in Artikel 1.2 genoemde verzekerden
hebben bij de in de polis en in het aanvraagformulier omschreven
zaken en kosten van verzekeringnemer en – voor zover dit uit het
polisblad blijkt - van anderen. Het aanvraagformulier maakt deel uit
van de verzekeringsovereenkomst.

Gedekte gebeurtenissen

dekking

wanneer

de

Aardbeving,
vulkanische
uitbarsting
of
soortgelijk
natuurverschijnsel;
Tyfoon, orkaan, tornado, cycloon of andere atmosferische storing;
Oorlog, vijandelijke inval, een handeling van een buitenlandse
vijand; vijandelijkheden of oorlogsdaden (hetzij oorlog is verklaard
of niet), burgeroorlog;
Muiterij, samenscholing, militair of volksoproer, opstand, rebellie,
revolutie, militaire of wederrechterlijk toegeëigende macht, militair
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gezag of staat van beleg of een van de gebeurtenissen of oorzaken
welke tot het afkondigen of handhaven van militair gezag of van de
staat van beleg doen besluiten.
Schade die ontstaat tijdens het bestaan van abnormale omstandigheden
(hetzij van natuurkundige dan wel van andere aard), welke direct of
indirect worden veroorzaakt door, door middel van of tengevolge van
een of meer van de genoemde gebeurtenissen, zal slechts worden
geacht schade te zijn welke door deze verzekering is gedekt voor zover
de verzekerde bewijst, dat zodanige schade onafhankelijk van het
bestaan van dergelijke abnormale omstandigheden is ontstaan.
In een proces, rechtsgeding of andere actie waarin de Maatschappij
aanvoert dat een schade niet door deze verzekering is gedekt op grond
van het in dit artikel bepaalde, rust de bewijslast dat zodanige schade
wel is gedekt op de verzekerde.

e.
f.
g.
h.
i.

j.

7.2
Voorts is van de verzekering uitgesloten:
a. Schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan;
b.

Schade die direct of indirect is veroorzaakt door, ontstaan is door of
tengevolge van, of bevorderd is door ioniserende stralingen of door
besmetting met radioactiviteit vanwege enige nucleaire brandstof
of vanwege enig nucleair afval van verbranding van nucleaire
brandstof. Uitsluitend voor de toepassing van deze bepaling zal
onder verbranding mede worden begrepen elk zelfonderhoudend
proces van kernsplijting;

c.

Schade veroorzaakt door, door middel van of tengevolge van:
1. verbranding van zaken op last van een openbare 		
gezagsdrager;
2. onderaards vuur.

d.

Schade direct of indirect veroorzaakt door het ontstaan van of
tengevolge van of bevorderd door kernwapenmateriaal;

e.

Schade door diefstal gedurende of na een brand;

f.

Schade aan zaken veroorzaakt door hun eigen gisting, natuurlijke
verhitting of zelfontbranding (behalve voor zover daarin is voorzien
overeenkomstig Artikel 7.3.g) of doordat zij een verwarmings- of
drogingsproces ondergingen;

g.

Schade ontstaan als gevolg van ontploffing van gascilinders die
in het woongedeelte, of in de keuken c.q een kookruimte van het
gebouw zijn geplaatst, al dan niet aangesloten;

h.

Schade ontstaan als gevolg van ontploffing van een gascilinder, al
dan niet aangesloten, welke in een afgesloten ruimte is geplaatst
samen met een hydrofoor;

i.

Schade ontstaan als gevolg van verzwaring van het elektrisch
vermogen van het gebouw, zonder vooraf verkregen toestemming
van het Energiebedrijf Suriname (EBS) en/of niet uitgevoerd door
een erkende installateur;

j.

Schade ontstaan als gevolg van het hebben opgeslagen van
licht ontvlambare stof in het gebouw in strijd met de wettelijke
bepalingen terzake;

k.

Schade ontstaan als gevolg van het hebben opgeslagen van
vuurwerk in het gebouw in strijd met de terzake geldende wettelijke
bepalingen.

Manuscripten, plattegronden, tekeningen of ontwerpen, patronen,
modellen of vormen;
Waardepapieren of documenten van welke aard ook, zegels,
gemunt of papieren geld, cheques, koopmansboeken of andere
bedrijfsboeken;
Kolen tegen schade, veroorzaakt door hun zelfontbranding;
Springstoffen;
Schade veroorzaakt door, door middel van of tengevolge van
ontploffing (zie nadere omschrijving ontploffing); doch schade
veroorzaakt door ontploffing van gas dat voor verlichting of
huiselijke doeleinden wordt gebruikt en welke schade niet is
uitgesloten door het bepaalde in Artikel 7.2.g en 7.2.h, zal geacht
worden brandschade te zijn in de zin van deze polis. Zulks
onverminderd het bepaalde in Artikel 7.2.g en 7.2.h.
Schade veroorzaakt door, door middel van of tengevolge van het
afbranden, van bossen, struikgewas, prairie, pampa’s of oerwoud
of het schoonbranden van gronden, door enige handeling van
verzekeringnemer/ verzekerde.

Artikel 8.		
Transportpolissen
Deze verzekering dekt geen schade aan zaken welke tijdens het ontstaan
van die schade verzekerd zijn, of, zo deze polis niet bestond, verzekerd
zouden zijn krachtens een of meer transportpolissen. Voor zover
evenwel de dekking krachtens die transportpolis of –polissen – ongeacht
het bestaan van de onderhavige verzekering – niet toereikend is, zal de
onderhavige verzekering betrekking hebben op het overblijvende deel.
Artikel 9.		
Schade
9.1
Verplichtingen van de verzekerde
9.1.1
De verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de
polis verplicht:
9.1.1.a De Maatschappij terstond, doch in elk geval binnen 3x24
uur na de schadegebeurtenis deze bij de Maatschappij te melden en
binnen 15 dagen na het ontstaan van de schade of zoveel later als de
Maatschappij schriftelijk voor dit doel zal toestaan, aan de Maatschappij
te verstrekken:
a.

b.

een schriftelijke aanspraak tot schadevergoeding met een
specificatie, zo uitvoerig als redelijkerwijze mogelijk is, van alle
beschadigde of vernielde voorwerpen afzonderlijk, en van het
bedrag van de schade aan elk daarvan, rekening houdende met de
waarde ten tijde van het ontstaan van de schade, met uitsluiting
van winst van welke aard ook;
bijzonderheden van alle eventuele elders lopende verzekeringen.
De verzekerde is ook te allen tijde verplicht op eigen kosten
te verkrijgen en aan de Maatschappij te verstrekken alle
redelijkerwijze door of namens de Maatschappij verlangde
verdere bijzonderheden, plattegronden, specificaties, boeken,
bewijsstukken, facturen, duplicaten of kopieën daarvan,
documenten, bewijzen en inlichtingen met betrekking tot de
aanspraak tot schadevergoeding en het ontstaan en de oorzaak
van de brand en de omstandigheden waaronder de schade
plaatsvond en alles wat de aansprakelijkheid of de mate van de
aansprakelijkheid van de Maatschappij raakt, tezamen met een
beëdigde of op andere wettige wijze bekrachtigde verklaring
betreffende de juistheid van de aanspraak tot schadevergoeding
en van alles wat daarmee samenhangt.

9.1.1.b De Maatschappij alle van belang zijnde gegevens te 		
verstrekken;
9.1.1.c

7.3
Tenzij in de polis uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald, geeft
de verzekering geen dekking voor:
a.
b.
c.
d.

Zaken in bewaring genomen of in commissie;
Onbewerkte edele metalen of ongezette edelstenen;
Sieraden;
Curiositeiten of kunstvoorwerpen;
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De aanwijzingen van de Maatschappij stipt op te volgen;

9.1.1.d Zich te onthouden van alles wat de belangen van de
Maatschappij zou kunnen benadelen.
9.2

Op welk bedrag wordt de schade vastgesteld:

9.2.1.

Het verzekerd bedrag in de valuta soort zoals vermeld staat
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op het polisblad vormt het uitgangspunt voor de vaststelling van het
bedrag aan schadevergoeding
9.3
Vaststelling door experts
De schade wordt, voorzover mogelijk, geregeld en afgewikkeld in
onderling overleg, en bij verschil van mening over de hoogte van de
schade, zal deze worden vastgesteld door twee experts, waarvan één
door de verzekerde te benoemen en één door de Maatschappij.
9.4
Onderverzekering
Indien de hierbij verzekerde zaken bij het uitbreken van een brand
gezamenlijk van groter waarde zullen zijn dan de op het moment van
de brand verzekerde som, zal de verzekerde voor het verschil als zijn
eigen verzekeraar worden beschouwd en zal hij dienovereenkomstig
een evenredig aandeel van de schade moeten dragen.
Indien er meer dan één rubriek verzekerd is, zal iedere rubriek van de
polis afzonderlijk aan deze bepaling zijn onderworpen.
Artikel 10.
Rechten van de Maatschappij inzake beredding
In geval van verzekerde schade aan de krachtens deze polis verzekerde
zaken is de Maatschappij bevoegd:
a. het gebouw of de plaats waar de schade heeft plaatsgevonden, te
betreden, te betrekken en bezet te houden;
b. bezit te nemen of de uitlevering te verlangen van alle zaken van de
verzekerde in het gebouw of op de plaats van de schade aanwezig;
c. al zulke zaken in bezit te houden en te onderzoeken, te sorteren, te
ordenen, te verplaatsen of anderszins erover te beschikken;
d. al zulke zaken te verkopen of van de hand te doen voor rekening
van wie het aangaat. De op grond van dit artikel verleende
bevoegdheden kunnen te allen tijde door de Maatschappij worden
uitgeoefend, totdat de verzekerde schriftelijk kennis geeft, dat hij
geen eis tot schadevergoeding krachtens de polis indient, of, indien
wel een eis tot schadevergoeding wordt ingediend, totdat deze eis
tot schadevergoeding definitief is vastgesteld of ingetrokken.
Door geen enkele handeling die verricht wordt bij de uitoefening of
beweerde uitoefening van haar bevoegdheden krachtens dit artikel,
aanvaardt de Maatschappij enige aansprakelijkheid tegenover de
verzekerde op zich of vermindert zij haar recht om zich ten aanzien
van een eis tot schadevergoeding op de voorwaarden van deze polis te
beroepen.
Ingeval de verzekerde of iemand die namens hem optreedt, niet aan
de voorschriften van de Maatschappij voldoet of de Maatschappij in
de uitoefening van haar bevoegdheden krachtens dit artikel hindert of
belemmert, zal alle recht op schadevergoeding krachtens deze polis
vervallen.
De verzekerde heeft in geen geval het recht enig voorwerp aan de
Maatschappij te abandonneren, onverschillig of de Maatschappij het
in bezit genomen heeft of niet.
Artikel 11.		
Herstel van schade
De Maatschappij mag, als zij dat verkiest, in plaats van het
schadebedrag te betalen, de beschadigde of vernielde zaken of een
deel daarvan herstellen of vervangen, dan wel dit in samenwerking met
andere Maatschappijen of verzekeraars doen, doch de Maatschappij zal
niet verplicht zijn tot een precies en volledig herstel, maar slechts zover
de omstandigheden het toelaten en op een redelijk voldoende wijze,
en in geen geval zal de Maatschappij verplicht zijn voor het herstel
meer te besteden dan wat het gekost zou hebben om de voorwerpen te
herstellen in de toestand waarin zij waren ten tijde van het schadegeval,
noch meer dan de desbetreffende door de Maatschappij verzekerde
som.
Indien de Maatschappij alzo zaken verkiest te herstellen of te vervangen,
dient de verzekerde op eigen kosten de Maatschappij te voorzien van
alle plattegronden, specificaties, maten, hoeveelheden en andere
bijzonderheden die de Maatschappij mocht verlangen; geen enkele
handeling die de Maatschappij ter herstel of vervanging heeft verricht
of heeft doen verrichten zal worden beschouwd als een keus van de
Maatschappij om te herstellen of te vervangen.
Indien de Maatschappij eventueel niet in staat zal zijn de hierbij
verzekerde voorwerpen te herstellen of te repareren vanwege vigerende
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wettelijke voorschriften of andere voorschriften betreffende de rooilijn
van straten, de constructie van gebouwen of anderszins, zal de
Maatschappij in elk zodanig geval slechts verplicht zijn zoveel te betalen
als nodig zou zijn om deze voorwerpen te herstellen of te repareren,
indien deze wettig wel in hun vorige toestand zouden kunnen worden
teruggebracht.
Artikel 12.
Frauduleuze eis tot schadevergoeding
Indien de eis tot schadevergoeding in enig opzicht frauduleus is,
of indien tot staving daarvan een valse verklaring wordt gedaan of
gebruikt, of indien door de verzekerde of iemand die namens hem
optreedt, frauduleuze middelen of listen worden aangewend om
schadevergoeding krachtens deze polis te verkrijgen, of indien de schade
moedwillig door of met instemming van de verzekerde is veroorzaakt,
of indien na indiening en afwijzing van de eis tot schadevergoeding
geen proces of rechtsgeding aanhangig wordt gemaakt binnen drie
maanden na die afwijzing of (ingeval er arbitrage plaatsvindt ingevolge
artikel 18 van deze polis) binnen drie maanden nadat door de arbiter,
arbiters of derde arbiter uitspraak zal zijn gedaan, zal alle recht op
schadevergoeding krachtens deze polis vervallen.
Artikel 13.		
Wijziging van het verzekerde belang
Indien zich een of meer van de volgende omstandigheden
voordoen, treedt de verzekering ten aanzien van de zaken waarop
die omstandigheden betrekking hebben, buiten werking, tenzij de
verzekerde voor het ontstaan van een schade de goedkeuring van
de Maatschappij heeft verkregen, blijkens een door of namens de
Maatschappij op de polis gestelde aantekening:
a. indien het uitgeoefende bedrijf wordt gewijzigd, of indien de aard
van het gebruik van of andere omstandigheden betreffende het
verzekerde gebouw of het gebouw waarin de verzekerde zaken
zich bevinden, zodanig veranderen dat het brandgevaar naar de
mening van de Maatschappij wordt verhoogd;
b. indien het verzekerde gebouw of het gebouw waarin de verzekerde
inhoud zich bevindt, geheel of grotendeels leegstaat en/ of buiten
gebruik wordt gesteld en dit gedurende een periode van meer dan
30 dagen;
c. indien verzekerde zaken worden overgebracht naar een ander
gebouw of andere plaats dan waar zij blijkens deze polis zijn
verzekerd;
d. indien het belang bij de verzekerde zaken, anders dan bij testament
of krachtens de wet, van de verzekerde overgaat op een ander;
e. het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het gebouw.
Na ontvangst van een melding van risicowijziging als bedoeld in het
vorige artikelonderdeel, zal de Maatschappij aan de verzekeringnemer
berichten of de verzekering ongewijzigd kan worden voortgezet of dat
premie en/ of voorwaarden zullen worden herzien.
Artikel 14.
Premie
14.1.1
Betaling
De verzekeringnemer is verplicht uiterlijk op de premievervaldag de
premie en kosten bij vooruitbetaling te voldoen.
14.1.2
Kwijting
Betaling van een verzekeringspremie zal niet worden beschouwd
als een betaling aan de Maatschappij, tenzij hiervoor een gedrukt
kwitantieformulier, ondertekend door een functionaris of een daartoe
bevoegde agent van de Maatschappij aan de verzekerde is afgegeven.
14.1.3
Gevolg van niet of niet tijdige betaling van de 			
verschuldigde premie
Bij niet betaling van de premie en kosten binnen 14 dagen na
verschuldigdheid, wordt de verzekering vanaf het moment van
verschuldigdheid tot de dag dat betaling is verkregen, geacht te zijn
opgeschort. De verzekerde blijft ingeval van achterstalligheid niettemin
verplicht het verschuldigde bedrag te betalen en kan zich niet beroepen
op het recht van compensatie. De verzekering wordt weer van kracht
voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de eerste dag waarop de
premie en kosten door de Maatschappij zijn ontvangen. In de periode
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van opschorting is de verzekering niet van kracht.
14.1.4

Kosten verbonden aan inning van achterstallige premie en
kosten
De Maatschappij heeft het recht naast de achterstallige premie, de
administratieve kosten en de wettelijke rente vanaf het moment
van verschuldigd zijn te vorderen of te doen invorderen. In geval er
incassomaatregelen worden getroffen, komen zowel de gerechtelijke als
de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de verzekeringnemer.
Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde
premiebedrag.
14.1.5
Herhaalde achterstallige premie en kosten
Bij herhaalde achterstalligheid heeft de Maatschappij, naast het recht de
premie over het resterend deel van het tijdvak, waarvoor de verzekering
is aangegaan of nadien is voortgezet, ineens en in haar geheel te
vorderen of te doen invorderen, tevens het recht de verzekering per een
door haar te bepalen datum te beëindigen.
14.2
Premierestitutie
De verzekeringnemer heeft recht op restitutie van premie onder aftrek
van kosten over de nog niet verstreken verzekeringstermijn:
bij tussentijdse beëindiging, omdat het verzekerde belang is komen te
vervallen als gevolg van verkoop.
Artikel 15.		
Begin en einde van de verzekering
15.1
Het tijdstip van begin en einde van de verzekering is zowel op
de ingangsdatum als op de afloopdatum des middags vier uur.
15.2
•

•
•

•

De verzekering eindigt:
door opzegging door de verzekeringnemer tegen het einde
van de op het polisblad genoemde contractstermijn, mits de
opzegging schriftelijk aan de Maatschappij geschiedt, een
termijn van ten minste twee maanden in acht wordt genomen
en de opzegging niet voor genoemde einddatum wordt
herroepen;
door opzegging door de Maatschappij tegen de
premievervaldag of na een schademelding, mits daarbij een
termijn van ten minste twee maanden in acht wordt genomen;
op de premievervaldag volgend op het tijdstip, waarop
het verzekerd belang door verkoop of op andere wijze
is overgegaan, tenzij de Maatschappij met de nieuwe
belanghebbende overeenkomt de verzekering voort te zetten,
of zoveel eerder als deze elders de verzekering sluit;
door opzegging door de Maatschappij, zonder inachtneming
van een opzeggingstermijn, indien de verzekeringnemer
de instructies van de Maatschappij met betrekking tot de
brandveiligheid van het gebouw en te nemen maatregelen in
verband met de brandpreventie, niet opvolgt.

Artikel 16.
Subrogatie
De verzekerde dient op kosten van de Maatschappij alles te doen en
mede te werken en toe te laten dat alles geschiedt wat nodig mocht
zijn of redelijkerwijs door de Maatschappij verlangd mocht worden
ter uitoefening van alle rechten en aanspraken of ter verkrijging van
vergoeding of schadeloosstelling van derden, waartoe de Maatschappij
gerechtigd of terzake waarvan zij gesubrogeerd zal zijn of zou worden
na betaling of vergoeding van een schade krachtens deze polis,
onverschillig of een en ander voor of na de schadeloosstelling door de
Maatschappij nodig of vereist zal zijn of worden.

aan de beslissing van een arbiter die door de geschilhebbende partijen
schriftelijk moet worden benoemd, of, indien zij het niet eens kunnen
worden over een arbiter, aan de beslissing van twee onpartijdige arbiters,
van wie elk van de partijen er één schriftelijk moet benoemen binnen
twee kalendermaanden nadat dit schriftelijk door de andere partij is
gevorderd. In geval één van de partijen weigert of nalaat binnen twee
kalendermaanden na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe
een arbiter te benoemen, zal het de andere partij vrijstaan een alleenbeslissende arbiter te benoemen; en in geval van geschil tussen de
arbiters zal dit geschil onderworpen worden aan de beslissing van een
derde arbiter die schriftelijk door hen moet worden benoemd vóórdat
het geding een aanvang neemt en die de vergaderingen van de arbiters
zal bijwonen en voorzitten.
De dood van één van de partijen zal het gezag of de bevoegdheden
van respectievelijk de arbiter, arbiters of derde arbiter niet ongedaan
maken of aantasten; en in geval van overlijden van een arbiter of van
de derde arbiter zal telkens door de partij of arbiters (naar gelang het
geval zich voordoet) door wie de overleden arbiter of derde arbiter werd
aangesteld, een ander in zijn plaats worden benoemd. De kosten van
het geding en van de uitspraak zullen worden vastgesteld door de
arbiter, arbiters of derde arbiter door wie de uitspraak wordt gedaan. En
er wordt hierbij uitdrukkelijk bepaald en overeengekomen dat alvorens
een proces of rechtsgeding over deze polis mag worden begonnen,
voldaan moet zijn aan de voorwaarde dat, indien het bedrag van de
schade wordt betwist, daarover eerst de uitspraak van de arbiter,
arbiters of derde arbiter zal worden verkregen.
Artikel 19.
Verjaring
In geen geval zal de Maatschappij onverlet Artikel 9 voor enige schade
aansprakelijk zijn na verloop van twaalf maanden na het ontstaan van
de schade, tenzij de aanspraak tot schadevergoeding het onderwerp is
van een hangende rechtszaak of arbitrage.
Artikel 20.
Wijziging van premie en voorwaarden
De Maatschappij heeft het recht de premie en/ of voorwaarden voor
verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering te herzien en
deze verzekering tussentijds aan de nieuwe premie en/ of voorwaarden
aan te passen.
De Maatschappij zal de verzekeringnemer van tevoren schriftelijk in
kennis stellen van de aanpassing. Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum
heeft de verzekeringnemer het recht de aanpassing schriftelijk te
weigeren, indien deze leidt tot hogere premie of voorwaarden die voor
hem nadeliger zijn. Indien de verzekeringnemer van dit recht gebruik
maakt, eindigt de verzekering met onmiddellijke ingang.
Als de verzekering bestaat uit verschillende in de polis vermelde en
in de premie-opstelling gespecificeerde onderdelen, dan geldt deze
herzieningsclausule per onderdeel en is beëindiging alleen mogelijk
voor de onderdelen waarop de aanpassing betrekking heeft.
Artikel 21.
Kennisgeving
Kennisgevingen van de Maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen
worden gedaan aan zijn laatste bij de Maatschappij bekende adres, of
aan het adres van de verzekeringsagent via wiens bemiddeling deze
verzekering loopt.
Alle kennisgevingen en andere krachtens deze voorwaarden vereiste
mededelingen aan de Maatschappij moeten zijn geschreven of gedrukt.

Artikel 17.
Evenredigheidsclausule
Indien er ten tijde van het ontstaan van een verzekerde schade aan de
hierbij verzekerde zaken een of meer andere verzekeringen op dezelfde
zaken lopen, hetzij gesloten door de verzekerde danwel door anderen,
dan zal de Maatschappij niet verplicht zijn meer te betalen of bij te
dragen dan haar evenredig aandeel in die schade.
Artikel 18.
Arbitrage
Indien er een geschil ontstaat over het bedrag van de schade, zal dat
geschil onafhankelijk van alle andere kwesties onderworpen worden
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Clausule Terrorisme
De verzekering biedt geen dekking voor de hierna genoemde voorvallen/
omstandigheden/gebeurtenissen.
Terrorisme
Schade veroorzaakt door of ontstaan uit terrorisme of poging daartoe
Onder terrorisme te verstaan (gewelddadige) handelingen of
gedragingen in de vorm van een aanslag, met inachtineming van het
hierna genoemde:
a. Onder schade wordt verstaan:
•
Letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de
dood ten gevolge hebbend;
•
materiële schade of anderzins aantasting van economische
belangen.
b. Aannemelijk moet zijn, dat de aanslag al dan niet in enig
organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het
oogmerk om bepaalde politieke, religieuze en/of ideologische
doelen te verwezenlijken.
c. Onder aanslag wordt tevens een reeks van in tijd en oogmerk met
elkaar samenhangende aanslagen verstaan.
Kwaadwillige besmetting
Schade veroorzaakt door kwaadwillige besmetting in verband met
terrorisme. Onder kwaadwillige besmetting te verstaan het (doen)
verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die, als gevolg van
hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische
inwerking, schade kunnen veroorzaken, met inachtneming van het
hiernagenoemde:
a. Onder schade wordt verstaan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend.
b. Aannemelijk moet zijn, dat de kwaadwillige besmetting al dan niet
in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met
het oogmerk om bepaalde politieke, religieuze en/of ideologische
doelen te verwezenlijken.
Preventieve maatregelen
Schade veroorzaakt in verband met terrorisme en/of kwaadwillige
besmetting.
a. Preventieve maatregelen om onmiddelijk dreigend gevaar van
terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden
b. Maatregelen om de gevolgen van terrorisme en/of kwaadwillige
besmetting te beperken indien het gevaar zich heeft verwezenlijkt.
Clausule Stormschade
Ingevolge de betaling van een extra premie door de verzekerde aan de
Maatschappij verklaart deze, zulks in afwijking van het in artikel 6b van
de polis bepaalde, dat deze verzekering mede geschiedt tegen schade
(inclusief brand) aan het verzekerde object direct veroorzaakt door:
1.

2.

tropische storm, hurricane of orkaan, waaronder te verstaan wind
met een gemiddelde snelheid boven 28,5 meter per seconde
overeenkomstig het bepaalde in de Beaufort-schaal 11 en 12 voor
de windkracht;
windstoten, optredende tijdens stormachtige wind welke een
gemiddelde snelheid heeft van minstens 14 meter per seconde
doch niet meer dan 28,5 meter per seconde, overeenkomstig in de
Beaufortschaal 7, 8, 9 en 10 voor de windkracht; een en ander op
de hieronder omschreven voorwaarden.

Heel nadrukkelijk zij vermeld dat gevolgschade absoluut niet onder
de dekking valt en derhalve niet zal worden vergoed. Hieronder valt
derhalve ook de inboedel van het verzekerd pand.
Schade door overstroming van de zee, rivieren of stuwmeren, ontstaan
door de onder 1 en 2 genoemde evenementen is door deze verzekering
niet gedekt.
Schade aan het verzekerde object door andere overstroming alsmede
schade door regen is uitsluitend gedekt indien en voorzover ontstaan
door en tijdens de onder 1 en 2 genoemde evenementen en mits deze
schade bovendien werd mogelijk gemaakt door schade veroorzaakt
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door de onder 1 en 2 genoemde evenementen aan het verzekerde
gebouw of het gebouw waarin zich de verzekerde goederen bevinden.
Bijzondere voorwaarden uitbreiding Brandverzekering
(uitsluitend geldig voor woonhuizen)
Extra glasdekking
Boven de in de polis verzekerde som en wel tot een maximum van
5% van de verzekerde som voor de opstal, is eveneens gedekt schade
aan het glas van de onder deze polis verzekerde opstal door breuk,
veroorzaakt door enig toeval, ongeluk, kwaadwilligheid van derden,
met uitzondering van die schade welke het gevolg mocht zijn van
opzet of merkelijke schuld van de huurder, de eigenaar en/of de
verzekeringnemer.
Niet verzekerd is schade ontstaan:
a. tijdens relletjes, onlusten, oproer, oorlog, oorlogstoestand,
vijandelijke inval, revolutie, burgeroorlog, ontploffing van
explosiemiddelen bestemd voor militaire doeleinden, aardbeving,
storm en overstroming, tenzij de verzekerde bewijst, dat de
schade generlei verband houdt met één van de genoemde
omstandigheden, noch daardoor is bevorderd;
b. door vernieling op last van hoger hand, alsmede door, bij of uit
atoomkernreacties;
c. gedurende enige verbouwing van of aanbouwing aan de opstal,
waarin of waaraan het glas dat onder deze verzekering zich bevindt,
tenzij verzekerde bewijst, dat de breuk generlei verband houdt met
de ver- of aanbouwing nog daardoor is bevorderd;
d. tijdens vervoer, verplaatsing, verandering, bewerking of versiering
van het verzekerde glas.
Voorts zijn niet verzekerd, gebogen ruiten, vitrines, uitstalkasten, glas
in lood en de op de ruiten aangebrachte versieringen, beschilderingen
en opschriften, terwijl eveneens buiten de dekking valt schade die op de
brand of andere polissen is verzekerd.
Zodra de opstal waarop deze verzekering betrekking heeft niet langer
als bewoond kan worden beschouwd, dient zulks onverwijld aan de
Maatschappij te worden doorgegeven en komt de glasdekking per
dezelfde datum te vervallen.
Schade-aangifte en schadevergoeding
Verzekerde is verplicht om op straffe van verval van rechten in ieder
geval binnen 3 x 24 uur de Maatschappij in kennis te stellen van schade
op een daartoe bestemd schade-aangifteformulier. Schadevergoeding
geschiedt in contanten, tenzij de Maatschappij om welke reden dan
ook besluit om tot vervanging van het beschadigde glas over te gaan.
Van elke schade blijft een bedrag van 10% van het schadebedrag, met
een minimum van SRD 100,-- voor rekening van de verzekerde. Elke
aanspraak op schadevergoeding vervalt indien de rechtsvordering niet
wordt ingesteld binnen één jaar nadat de schade heeft plaatsgehad.
Nadere omschrijvingen
Brand
Hieronder te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met
vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit
eigen kracht voort te planten.
Als brand wordt in deze polis niet beschouwd:
•
zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
•
doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
•
oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Ontploffing
Onder schade door ontploffing te verstaan gehele of gedeeltelijke
vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende,
hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming
van het hierna bepaalde.
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan
is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan,
indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende
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gassen of dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn
ontstaan en onverschillig of zij reeds voor de ontploffing aanwezig
waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige
scheiding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas, damp
of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken
binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden.
Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan
moet de eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting de onmiddellijke
werking 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 gebracht.
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken
door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde zaken
welke als een gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt.
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken
door ontploffing is medegedekt de schade aan de verzekerde zaken
welke als een gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden
aangemerkt.
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Artikel 1.		
a.

Begripsomschrijving

inboedel: Hieronder te verstaan alle roerende goederen behorende
tot de partikuliere huishouding van de verzekerde en zijn gezin.

Tot de inboedel worden niet gerekend:
1. eigendommen door derden in bewaring, beheer of commissie
gegeven;
2. onbewerkt goud of zilver of niet ingezette edelgesteenten;
3. curiositeiten of kunstvoorwerpen van grotere waarde dan
SRD250,-;
4. manuscripten, plannen, tekeningen of ontwerpen, patronen,
modellen of vormen;
5. effecten, obligaties of documenten van welke aard dan ook, zegels,
gemunt of papieren geld, cheques, koopmans- of kantoorboeken;
6. gouden of zilveren artikelen, juwelen, horloges, fotografische
uitrusting;
7. motorvoertuigen met toebehoren, inclusief bromfietsen;
8. vaartuigen;
9. levende have.
b.
Inventaris en koopmansgoederen
Hieronder te verstaan al hetgeen de verzekerde dient tot uitoefening
van zijn bedrijf of beroep.
Indien in de omschrijving van de hierbij verzekerde goederen of van het
gebouw waarin, of de plaats waar deze goederen zich bevinden, enige
belangrijke onjuisheid voorkomt, of indien inzake omstandigheden
waarvan de kennis voor de beoordeling van het risico belangrijk is, enige
verkeerde opgave is gedaan of indien verzuimd is zulke omstandigheden
op te geven, zal de Maatschappij niet tot schadevergoeding krachtens
deze polis verplicht zijn voor zover het goederen betreft, waarop zulk
een onjuiste omschrijving, verkeerde opgave of verzuim betrekking
heeft.

•
•
•

3. Indien de verzekeringnemer aan één van de hierboven genoemde
verplichtingen niet heeft voldaan verliest hij alle recht op
schadevergoeding.
Artikel 4.
Uitgesloten schaden
Deze verzekering dekt generlei schade direct of indirect veroorzaakt door,
door middel van of ten gevolge van één der volgende gebeurtenissen:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Artikel 2.		

De omschreven goederen zijn verzekerd in het omschreven
gebouw tegen schade veroorzaakt door:
Diefstal van de verzekerde goederen na inbraak van buiten en
tegen schade aan de verzekerde goederen door vernieling en
beschadiging bij of tengevolge van inbraak van buiten. Ten aanzien
van inboedel wordt met inbraak van buiten gelijk gesteld het zich
wederrechtelijk toegang verschaffen door insluiting.

2.

Indien de goederen aanwezig zijn in niet met het hoofdgebouw
in verbinding staande opstallen zoals bijgebouwen e.d. is de
verzekering niet van kracht tenzij uitdrukkelijk het tegendeel in de
polisomschrijving wordt vermeld.

b.

brand of explosie hoe dan ook veroorzaakt;
aardbeving, vulkanische uitbarsting of andere beroering der
natuur;
tyfoon, orkaan, tornado, cycloon of andere atmosferische storing;
oorlog, een vijandelijke inval, een handeling van een buitenlandse
vijand, vijandelijkheden of oorlogsdaden (hetzij oorlog is verklaard
of niet), burgeroorlog;
muiterij, relletjes of opstootjes, militair of volksoproer, opstand,
rebellie, revolutie, militaire of wederrechterlijk toegeëigende macht,
militair gezag of staat van beleg of één van de gebeurtenissen of
oorzaken welke tot het afkondigen of handhaven van militair gezag
of van de staat van beleg doen besluiten;
verbeurdverklaring, nationalisatie, opvordering of opzettelijke
vernietiging door een regerings-, overheids-, plaatselijke of duaneinstantie;
atoomkernreactie.

Omschrijving van de dekking

1.

a.

een onderhoudscontract af te sluiten met het beveiligingsbedrijf.
Dit onderhoudscontract dient van kracht te zijn gedurende de
looptijd van de verzekering.
de beveiliging in een werkvaardige toestand te houden en in te
schakelen wanneer dat ter voorkoming van diefstal redelijkerwijs
nodig mag worden geacht.
indien de beveiliging zich om welke reden dan ook niet in een
werkvaardige toestand bevindt, maatregelen te treffen dat de
beveiliging zo spoedig mogelijk weer in werkvaardige toestand zal
bevinden.

Boven de verzekerde som is gedekt schade toegebracht door
inbraak van buiten aan het omschreven gebouw tot een maximum
van SRD 500,- echter uitsluitend indien de schade voor rekening
is van verzekerde als huurder van het gebouw of als eigenaar van
het gebouw en deze schade niet krachtens enige opstalverzekering
is gedekt.
Artikel 350 van het Surinaams Wetboek van Koophandel 2e lid
luidende: “De onkosten door de verzekerde gemaakt, teneinde
de schade te voorkomen of te verminderen, zijn ten laste van de
verzekeraar, al ware het dat deze onkosten, gevoegd bij de geleden
schade, het beloop van de verzekerde som te boven zouden gaan,
of de aangewende pogingen vruchteloos zouden zijn geweest”is
op de inbraakverzekering niet van toepassing.

Artikel 3.		
Inbraakbeveiliging
1. De verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat het adres,
waar de verzekerde inboedel zich bevindt, beveiligd is door een erkend
beveiligingsbedrijf.

Schade ontstaan tijdens het bestaan van abnormale omstandigheden
(hetzij van natuurkundige dan wel andere aard) welke direct of indirect
zijn veroorzaakt door, door middel van of ten gevolge van één of
meer van de genoemde gebeurtenissen, wordt niet vergoed, tenzij de
verzekerde bewijst, dat zodanige schade ontstaan is onafhankelijk van
het bestaan van dergelijke abnormale omstandigheden.
In een proces, rechtsgeding of andere actie waarin de Maatschappij
aanvoert, dat op grond van het in dit artikel bepaalde een schade niet
door deze verzekering is gedekt, rust de bewijstlast dat zodanige schade
wel is gedekt op de verzekerde.
Artikel 5.		
Ingestorte gebouwen
Alle dekking krachtens deze polis zal onmiddellijk eindigen bij instorten
of ontzet raken van het gebouw, of van een gedeelte daarvan, waarin de
verzekerde goederen zich bevinden.
Artikel 6.
Schorsing van de dekking
De verzekering treedt buiten werking:
a. ten aanzien van de krachtens deze polis verzekerde inboedel indien
het hierin genoemde pand onbewoond wordt gelaten gedurende
een periode van meer dan veertien (14) opeenvolgende dagen en
nachten
b.

ten aanzien van de goederen vermeld onder artikel 4b punt 1 t/m
9 alsmede inventaris en koopmansgoederen, voor zover verzekerd
onder deze polis, indien het hiervoor genoemde pand onbewoond
wordt gelaten gedurende een periode van meer dan 8 (acht)
opeenvolgende dagen en nachten;

c.

bij verhuizing naar een ander gebouw;

d.

bij wijziging van de bestemming van het omschreven vastgoed of
indien door aanwezigheid van andere goederen daarin het gevaar
voor schade wordt vergroot;

2. De verzekeringnemer is verplicht :
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e.

f.

bij overgang van risico op een andere belanghebbende tenzij deze
een andere verzekering heeft gesloten tot op het moment waarop
de Maatschappij van de wijziging is kennis gegeven en zij ten
bewijze van haar akkoordbevinding daarvan een aantekening op
de polis heeft gesteld;
indien de verzekerde nalatig is in het nemen van voorzorgen voor
de veiligheid van de verzekerde goederen zoals een behoorlijke
sluiting en beveiliging van vensters, luiken, deuren en andere
toegangen.

Artikel 7.		
Verplichtingen bij schade
a. De verzekerde is in geval van schade verplicht de Maatschappij
onverwijld in te lichten en uiterlijk de werkdag volgende op die
waarop de schade is ontdekt, aangifte te doen bij de politie en
aan de Maatschappij over te leggen een schriftelijk stuk met
daarin een zo omstandig mogelijke opgave van het zeker of
vermoedelijk vermiste van de hem bekende of door hem vermoede
omstandigheden van de inbraak en van alle te zijner beschikking
staande gegevens, welke tot de ontdekking van de dader er het
terugkrijgen van het vermiste kunnen leiden.
Indien de vermiste goederen geheel of gedeeltelijk zijn opgespoord
of indien hem nog andere bijzonderheden bekend worden dient de
verzekerde daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de politie en
de Maatschappij.
b.

c.

In geval van inbraak is de verzekerde verplicht alle maatregelen te
nemen tot voorkoming of beperking van de schade, alsmede die
maatregelen welke hem door of namens de Maatschappij zullen
worden voorgeschreven of toe te staan dat deze door of namens
de Maatschappij worden genomen.

of gedekt zou zijn als deze verzekering niet bestond.
Artikel 11.
Premiebetaling
De verzekerde is verplicht de premie en/of de kosten, bij vooruitbetaling
binnen 14 dagen nadat zij verschuldigd worden te voldoen.
De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen, die plaatsvinden
nadat:
•
•

de verzekerde weigert de premie en de kosten te voldoen of,
de hierboven vermelde termijn van 30 dagen is verstreken zonder
dat de premie en kosten zijn betaald.

Ingebrekestelling door de Maatschappij is daarbij niet nodig. De
verzekerde blijft verplicht de premie en kosten verhoogd met eventuele
incassokosten te voldoen. De verzekering wordt weer van kracht voor
gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag, waarop de premie en
kosten door de Maatschappij zijn ontvangen.
Artikel 12.
Begin en einde van de verzekering
a. De verzekering begint op de in de polis vermelde ingangsdatum,
des namiddags vier uur en loopt tot de aan de voorzijde van de
polis vermelde datum.
b.

De verzekering kan te allen tijde op verzoek van de verzekerde
worden beendigd, in welk geval de Maatschappij de gebruikelijke
korte termijn premie zal behouden voor de tijd dat de polis van
kracht is geweest.

c.

De verzekering kan eveneens te allen tijde naar verkiezing van
de Maatschappij worden beëindigd na een desbetreffende
kennisgeving aan de verzekerde, in welk geval de Maatschappij
verplicht zal zijn over de onverstreken termijn van de dag van
annulatie af een evenredig deel der premie terug te betalen.

Niet nakomen van de boven omschreven verplichtingen heeft
verlies van het recht op schadevergoeding tengevolge, tenzij de
verzekerde bewijst dat daardoor geen meerdere schade is ontstaan.
Het recht op schadevergoeding vervalt een jaar na het evenement.

Artikel 8.		
Frauduleuze eis tot schadevergoeding
Indien de eis tot schadevergoeding in enig opzicht frauduleus is, of
indien tot staving daarvan een valse verklaring wordt gedaan, of
gebruikt, of indien door de verzekerde of iemand die namens hem
optreedt, frauduleuze middelen of listen worden aangewend om
schadevergoeding krachtens deze polis te verkrijgen, of indien de schade
moedwillig door of met oogluiking van de verzekerde is veroorzaakt,
of indien na indiening en afwijzing van de eis tot schadevergoeding
geen proces of rechtsgeding aanhangig wordt gemaakt binnen drie
maanden na die afwijzing, zal alle recht op schadevergoeding krachtens
deze polis vervallen.
Artikel 9.		
Vaststelling van de schade
a. De door het evenement veroorzaakte schade en kosten worden
vastgesteld, hetzij in onderling overleg, hetzij door twee experts
– de Maatschappij en de verzekerde benoemen elk een expert –
tenzij vaststelling door één expert wordt overeengekomen. Voor
het geval van verschil benoemen de twee experts tezamen een
derde expert, die binnen de grenzen van de door hen vastgestelde
cijfers de bindende vaststelling zal verrichten.
b.

In geval van benoeming van experts is de schadevergoeding gelijk
aan de door de experts vastgestelde schade met inachtneming van
de toepasselijke maxima.

Is de som verzekerd op de omschreven goederen echter lager dan de
waarde onmiddellijk voor het evenement, dan wordt de vastgestelde
schade – tot de toepasselijke maxima – in evenredigheid vergoed.
Alleen de kosten verbonden aan de vaststelling van de schade worden
ook in het geval van onderverzekering ten volle vergoed.
Artikel 10.
Andere verzekeringen
De Maatschappij vergoedt geen schade voor zover deze elders is gedekt
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