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VSSD-pakket 
Bijzondere voorwaarden 

Inboedelverzekering 
 

 
Nummer VSSDinb001 
 
 
Artikel 1  Begripsomschrijvingen 
 
In deze polis wordt verstaan onder:  
1.1  Verzekeringnemer: degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld.  
 
1.2 Verzekerde: een ieder wiens belang onder deze polis is verzekerd, te weten: verzekeringnemer; inwonende leden van het 

gezin van verzekeringnemer; met verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband samenwonende personen.  
 
1.3  Inboedel: alle tot een particuliere huishouding behorende roerende zaken, met inbegrip van: brom- en snorfietsen; antennes 

en zonweringen; huisdieren; met uitzondering van: geld en geldswaardig papier; motorrijtuigen (behalve brom- en 
snorfietsen); aanhangwagens, caravans, vaartuigen (behalve zeilplanken en onderdelen) en luchtvaartuigen, alle met 
inbegrip van losse onderdelen en accessoires.  

 
1.4  Nieuwwaarde: het bedrag dat onmiddellijk voor de gebeurtenis nodig zou zijn geweest om nieuwe zaken van dezelfde soort 

en kwaliteit aan te schaffen.  
 Van dekking op basis van nieuwwaarde zijn uitgesloten: zaken waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan 40 % 

van de nieuwwaarde; zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd; brom- en snorfietsen; zaken 
met een antiquarische- of zeldzaamheidswaarde.  

 
1.5  Vervangingswaarde: het bedrag dat onmiddellijk voor de gebeurtenis nodig zou zijn geweest voor het verkrijgen van naar 

soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken.  
 
1.6  Lijfsieraden: sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel 

of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen alsmede parels.  
 
1.7  Audiovisuele- en computerapparatuur: hieronder is te verstaan: alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals 

radio's, platen-, cd-spelers, televisietoestellen, videocamera's, band-, cassette- en videorecorders; alle soorten 
computerapparatuur, zoals micro- en spelcomputers. Alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en 
overige hulpmiddelen zoals platen, CD's, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden. Echter met 
uitzondering van software.  

 
 
Artikel 2  Verzekerde gebeurtenissen 
 
De inboedel is verzekerd tegen materiële schade door een hierna te noemen schadeoorzaak, ook als deze schadeoorzaak het 
gevolg is van een eigen gebrek of eigen bederf:  
 
A.  Brand  
 Onder brand is 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. Derhalve is onder andere geen brand: zengen, schroeien, smelten, verkolen, 
broeien; doorbranden van elektrische apparaten en motoren; oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.  

 Onder brand wordt tevens verstaan de schade, welke als een gevolg van de brand of van een naburige brand moet worden 
aangemerkt.  

 
B  Blikseminslag  
 Schade als gevolg van blikseminslag wordt ook vergoed indien dat inslaan geen brand ten gevolge heeft gehad.  

Van de verzekering is uitgesloten schade aan elektrische en elektronische apparatuur/installaties door overspanning/inductie 
tenzij andere sporen van blikseminslag in of aan het gebouw worden aangetroffen.  
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C.  Ontploffing  
 Onder ontploffing wordt verstaan een 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 druk van de zich daarin bevindende 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 druk binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk is 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 welke door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of 
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 
mede gedekt de schade aan de verzekerde zaken, welke als een gevolg van de nabijheid van die vernieling moeten worden 
aan gemerkt. 

  
Noot: 
 De tekst van deze clausule en van de daarbij behorende toelichting is door de Vereniging van Brandassuradeuren in 

Nederland op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd. 
 
D.  Luchtvaartuigen  
 Onder luchtvaartuigschade is te verstaan schade ten gevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, 

landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit 
gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier 
genoemd voorwerp.  

 
E.  Storm  
 Onder storm is te verstaan schade door storm of door storm bewogen respectievelijk getroffen voorwerpen en zulks met 

inachtneming van het volgende:  
- Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde.  

 
F.  Diefstal, afdreiging en gewelddadige beroving  
 Schade als gevolg van diefstal, afdreiging of gewelddadige beroving. In afwijking van het voorafgaande geldt, dat diefstal- en 

inbraakschade slechts verzekerd is, mits voorafgegaan door aantoonbare sporen van braak aan het perceelsgedeelte in 
gebruik bij verzekerde. Ten aanzien van lijfsieraden geldt voor bovengenoemde risico's een vergoeding tot ten hoogste  
€ 500,=. Het bepaalde in de indexclausule is hierop niet van toepassing.  

 
G.  Water, stoom en neerslag  
G.1  Water en stoom, onvoorzien gestroomd uit een installatie van een waterleiding, een centrale verwarming, een airconditioning 

en uit daarop aangesloten leidingen, sanitaire en andere toestellen als gevolg van een plotseling opgetreden defect alsmede 
water onvoorzien overgelopen uit genoemde installaties en toestellen;  

 
G.2  onvoorzien binnengedrongen neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) via daken, balkons of vensters als gevolg van 

overlopen of lekkage van daken en dakgoten of de afvoerpijpen daarvan;  
 
G.3  water, onvoorzien binnengedrongen als gevolg van verstopping of enig ander plotseling opgetreden defect van rioolputten of 

rioolbuizen, mits binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten toestellen en installaties;  
 
G.4  behalve in het geval van springen door vorst van leidingen, toestellen en sanitair van de waterleiding- en centrale 

verwarmingsinstallaties zijn niet gedekt de kosten van: opsporing van het defect en van het daarmee verband houdende 
breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw; herstel van de installaties, leidingen en 
toestellen zelf.  

 Van de hierboven onder artikel G.1 t/m G.4 genoemde verzekerde gebeurtenissen blijft echter uitgesloten, schade: ten 
gevolge van vochtdoorlating van muren, constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw; door water en neerslag dat 
direct vanaf de straat of uit tuinen e.d., onder de deuren, ramen e.d. binnendringt; bestaande uit de reparatiekosten van de 
daken, dakgoten en regen-afvoerpijpen.  

 
 
Artikel 3  Wat is nog meer verzekerd? 
 
A.  Bereddingskosten  
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 Onder bereddingskosten wordt uitsluitend verstaan de kosten door verzekerde bij of na een in artikel 2 genoemde verzekerde 
gebeurtenis gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken. Deze 
kosten worden boven het verzekerde bedrag vergoed, echter tot een maximum van 100 % van het verzekerde bedrag.  

B.  Kosten van maatregelen  
 De kosten welke de verzekeringnemer verplicht is te maken, op voorschrift van officiële instanties, na een in artikel 2 genoemde 

verzekerde gebeurtenis met betrekking tot de verzekerde zaken ter voorkoming van gevaar voor de openbare veiligheid. Deze 
kosten worden boven het verzekerde bedrag vergoed, echter tot een maximum van 10 % van het verzekerde bedrag.  

 
C.  Schade aan of verloren gaan van geld en geldswaardig papier  
 Schade aan of verloren gaan van geld en geldswaardig papier zich bevindende in het op de polis genoemde gebouw en 

toebehorende aan verzekeringnemer en medeverzekerde personen, veroorzaakt door een in artikel 2 genoemde verzekerde 
gebeurtenis.  

 In geval van schade aan of verloren gaan van cheques, betaalkaarten, -passen of credit cards zich bevindende in het op de polis 
genoemde gebouw en toebehorende aan verzekeringnemer en medeverzekerde personen, veroorzaakt door een in artikel 2 
genoemde verzekerde gebeurtenis, zal de vergoeding echter uitsluitend en alleen bestaan uit het door derden opgelegde eigen 
risico. De totale uitkering uit hoofde van dit artikel zal nimmer meer bedragen dan € 500,=.  

 
D.  Huurderbelangen  
 Schade aan huurderbelangen, zijnde het belang als huurder bij de woning waarin de inboedel zich bevindt, ter zake van de voor 

rekening van de huurder aangebrachte veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen, zoals centrale verwarmings-, keuken- en 
sanitaire installaties, betimmeringen, parketvloeren en schuurtjes veroorzaakt door een in artikel 2 genoemde verzekerde 
gebeurtenis. Deze kosten worden boven het verzekerde bedrag vergoed, echter tot een maximum van 10 % van het verzekerde 
bedrag.  

 
 
Artikel 4  Waar is de inboedel verzekerd? 
 
A.  Tegen alle verzekerde gebeurtenissen in de bij de verzekerde in gebruik zijnde woonruimte, aan het risicoadres genoemd in de 

polis;  
 
B. tot een maximum van € 500,- tegen alle verzekerde gebeurtenissen in de bijgebouwen, prive-bergruimten en in trappenhuizen 

en andere voor derden toegankelijke ruimten van het gebouw waarvan de omschreven woning deel uitmaakt; diefstal is 
uitsluitend gedekt na aantoonbare sporen van braak aan de betreffende ruimte van het gebouw; 

 
C.  tot maximaal 20 % van het verzekerde bedrag, indien de inboedel tijdelijk (dat wil zeggen voor een aaneengesloten periode van 

ten hoogste drie maanden) elders aanwezig binnen Europa; uitsluitend en alleen tegen de verzekerde gebeurtenissen als 
vermeld in artikel 2.  

 
 
Artikel 5  Wat is niet verzekerd? 
 
Van de verzekering is uitgesloten:  
A.  Molest  
 Schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. 
 De maatschappij dient te bewijzen, dat de schade direct veroorzaakt is of ontstaan is uit één van bovengenoemde oorzaken. 
 Noot: De zes genoemde vormen van molest alsmede de definities van deze vormen van molest vormen een onderdeel van de 

tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te  
's-Gravenhage is gedeponeerd.  

 
B.  Atoomkernreacties  
 Schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder 

atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en 
natuurlijke radioactiviteit.  

 De uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten de kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of 
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke 
doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve 
stoffen door het betreffende Ministerie moet zijn afgegeven. Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade 
aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen, zijnde de 
bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder kerninstallatie wordt verstaan 
een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet.  

 
C.  Aardbeving, Vulkanische uitbarsting  
 Schade veroorzaakt door aardbeving en vulkanische uitbarsting. 
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 Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de 
gevolgen van een aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient de verzekerde te bewijzen, dat de schade 
niet aan die verschijnselen is toe te schrijven. 

 
D.  Specifieke verzekering  
 Indien, zo deze verzekering niet gesloten zou zijn, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op uitkering op grond van enige 

andere dan wel specifieke verzekering, al dan niet van oudere datum, is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. 
 Alleen voor vergoeding komt in aanmerking, die schade welke het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak 

zou kunnen maken. 
 Onder specifieke verzekeringen zijn te verstaan: Aansprakelijkheids-, Aquarium-, Beeld- en Geluidsinstallatie-, Brom- en 

Snorfiets-, Caravan-, Computer-, Glas-, Golfuitrusting-, Huurdersbelangen-, Kostbaarheden-, Land-en Werkmateriaal-, 
Pleziervaartuigen-, Rechtsbijstand-, Reis-, Rijwiel- en Zeilplankverzekering. 

 
 
E.  Software  
 Schade aan of het verloren gaan van software.  
 
 
Artikel 6  Bekendheid, risicowijziging 
 
Bekendheid  
1.  De omschrijving van de verzekerde zaken wordt aangemerkt als afkomstig van verzekeringnemer.  
2.  De maatschappij is bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en gebruik van de verzekerde zaken ten tijde van het 

begin van de overeenkomst alsmede met de belendingen.  
3.  Verzekeringnemer heeft met betrekking tot de verzekerde zaken de vrijheid tot aanbouw, verbouw, vervanging, uitbreiding, 

afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan, alles mits binnen de grenzen gesteld door de 
omschrijving.  

 
Risicowijziging  
Verzekeringnemer dient de maatschappij zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van:  
1.  wijziging van de bestemming, bouwaard of dakbedekking van het gebouw;  
2.  leegstand van het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan;  
3.  het buiten gebruik zijn van het gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan gedurende een aaneengesloten 

periode van langer dan twee maanden;  
4.  het geheel of gedeeltelijk kraken van het gebouw;  
5. verhuizing. 
 Verzekeringnemer dient de genoemde wijzigingen in elk geval binnen twee maanden aan de maatschappij te melden, 

tenzij verzekeringnemer hiervan niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. Uiterlijk binnen één maand 
nadat de maatschappij van de risicowijziging op de hoogte is gesteld, heeft deze het recht verzekerde schriftelijk mede te 
delen dat alsnog per de wijzigingsdatum de dekking wordt beperkt en/of dat de premie wordt aangepast of de gehele 
verzekering niet wordt voortgezet. 

 Verzuimt de verzekeringnemer tijdig kennis te geven van de risicowijzigingen als bovengenoemd en de maatschappij 
maakt aannemelijk dat, als zij van de risicowijziging in kennis gesteld was, zij de verzekering: 

- niet voortgezet zou hebben, dan vervalt alle recht op schadevergoeding; 
- alleen voortgezet zou hebben tegen gewijzigde premie en/of voorwaarden dan wordt eventuele schade vergoed: 
 in dezelfde verhouding als de premie, die voor het optreden van de risicowijziging gold, staat tot deze hogere premie;  
- indien en voor zover er onder die gewijzigde voorwaarden dekking zou hebben bestaan.  
 
 
Artikel 7  Wat te doen bij schade en de schaderegeling 
 
7.1  Wat te doen bij schade:  
 Verzekerde is verplicht:  
- met bekwame spoed de maatschappij kennis te geven van ieder voorval, waaruit voor de maatschappij een verplichting tot 

schadevergoeding kan ontstaan;  
- alle maatregelen tot beperking van de schade te treffen; de maatschappij van elders lopende verzekeringen in kennis te 

stellen;  
- alle medewerking te geven aan de expert(s) die deze voor een juiste taakvervulling nodig oordelen, waaronder het ter 

inzage geven van de polissen en het verschaffen van inlichtingen omtrent oorzaak, toedracht en omvang van de schade;  
- bij schade veroorzaakt door derden aangifte te doen bij de politie en in ieder opzicht mee te werken opdat de maatschappij 

deze schade kan verhalen.  
-  



5 

7.2 De schaderegeling: Tenzij de schade in overleg met verzekerde wordt geregeld, zal de maatschappij een expert 
benoemen, wiens honoraria en kosten voor rekening van de maatschappij zijn. 

 Overigens heeft de verzekerde het recht om ook een expert te benoemen, wiens honoraria en kosten voor rekening van de 
maatschappij komen. 

 Van de honoraria en kosten van de expert benoemd door de verzekerde zal nimmer meer worden vergoed als dat de 
maatschappij aan de door haar benoemde expert heeft vergoed. 

 Beide experts benoemen samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde, middels een akte van benoeming, 
die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties heeft vast te 
stellen, na de beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben. 

 De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te doen bijstaan. 
 
7.3.  de schadevergoeding omvat:  
7.3.1  het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor en onmiddellijk na het voorval of naar keuze van 

de maatschappij - de herstelkosten onmiddellijk na het voorval van die zaken, die naar oordeel van de expert(s) voor 
herstel vatbaar zijn, eventueel vermeerderd met een door de schade veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven 
waardevermindering;  

7.3.2  het bedrag van de salvagekosten, zijnde de kosten die door of namens de Stichting Salvage tijdens of direct na een brand 
worden gemaakt voor het bieden van hulpverlening en het treffen van de eerste en meest noodzakelijke maatregelen om 
de schade te beperken. Voorwaarde is dat de Stichting Salvage door de brandweer is ingeschakeld.  

7.3.3  Als waarde onmiddellijk voor het voorval zal worden aangehouden de nieuwwaarde, echter met uitzondering van:  
- zaken waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan 40 % van de nieuwwaarde;  
- zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;  
- brom- en snorfietsen; waarvoor de schadeafwikkeling zal plaatsvinden op basis vervangingswaarde;  
- zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde, waarvoor de schadeafwikkeling zal plaatsvinden op basis van deze 

waarde.  
7.3.4  Vergoedingen ter zake van de uitbreidingen, genoemd in artikel 3 vinden - zo nodig - boven het verzekerde bedrag plaats.  
7.3.5  De uitkering voor audiovisuele- en computerapparatuur is beperkt tot max. ! 2500,- 
 
7.4  Onder- of oververzekering: Indien het verzekerde bedrag ten tijde van het ontstaan der schade lager blijkt te zijn, dan de 

waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis, vergoedt de maatschappij slechts het evenredige deel 
van de schade (incluis hetgeen vermeld in artikel 3) en de kosten van de expert(s) van verzekerde.  

 Indien de inboedel geheel of gedeeltelijk verzekerd is op verschillende polissen zal op grond van deze polis nooit meer 
vergoed worden dan een evenredig aandeel in de schade, dan wel in de van toepassing zijnde maximumvergoeding(en).  

 
7.5  Verbrugging:  Overschotten van te hoog verzekerde zaken worden aangewend voor tekorten op te laag verzekerde 

zaken. Indien zaken, met voortaxatie verzekerd, niet meer aanwezig zijn, worden de vrijvallende bedragen aangewend 
voor de vervangende zaken. Heeft geen dan wel slechts gedeeltelijke vervanging plaatsgehad, dan worden de vrijvallende 
bedragen in de in dit artikel bedoelde herberekening betrokken.  

 De premie wordt vervolgens herberekend op basis van de waarden onmiddellijk voor het voorval tegen de onderscheiden 
premievoeten.  

 Indien na herberekening blijkt, dat het totaal van de oorspronkelijke premiebedragen gelijk is aan of groter is dan het totaal 
van de herberekende premiebedragen, wordt de evenredigheidsregel van artikel 7.4 niet toegepast en vindt 
schadevergoeding plaats op basis van de onmiddellijk voor het voorval vastgestelde waarden. Indien na herberekening 
blijkt, dat het totaal van de oorspronkelijke premiebedragen kleiner is dan het totaal van de herberekende premiebedragen, 
worden de verzekerde bedragen herleid in de verhouding waarin de tekorten aan verschuldigde premies staan tot het 
totale overschot aan premie, zodanig dat het totaal van de alsdan herberekende premiebedragen gelijk is aan het totaal 
van de oorspronkelijke premiebedragen, waarna schadevergoeding plaatsvindt volgens de evenredigheidsregel van artikel 
7.4.  

 Ook na toepassing van de verbrugging zal nimmer meer worden vergoed dan het totaal van de voordien verzekerde 
bedragen als bedoeld in artikel 7.3.1.  

 
7.6  Na schade blijft het verzekerde bedrag onverminderd van kracht, tenzij de maatschappij uiterlijk binnen dertig dagen na de 

schadebetaling de verzekeringnemer mededeelt, dat zij niet bereid is de verzekering met hetzelfde bedrag te continueren. 
In dat geval wordt het verzekerde bedrag verlaagd met de door haar betaalde schadevergoeding, incluis kosten, zonder 
restitutie van premie. Verzekerde kan geen afstand doen van zaken ten behoeve van de maatschappij.  

 
7.8  Wettelijke rente ingevolge van artikel 6: 119 - 121 van het Burgerlijk Wetboek kan - in afwijking van hetgeen in dit artikel 

dienaangaande is bepaald - uitsluitend verschuldigd worden vanaf de dag, dat zij in rechte wordt gevorderd.  
 
7.9  De maatschappij zal wettig zijn gekweten door verrekening met of kwijting door de makelaar of andere tussenpersoon, 

tenzij de rechthebbende anders wenst en dit tevoren aan de maatschappij heeft medegedeeld, hetzij bij exploot, hetzij bij 
brief, waarvan de ontvangst schriftelijk eveneens tevoren door de maatschappij is erkend.  
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Artikel 8  Overgangverzekerd belang 
 
De verzekering volgt het verzekerd belang. 
Indien en voor zover het verzekerd belang op een ander overgaat geldt het volgende: 
- na overgang van het verzekerd belang door overlijden kunnen zowel de nieuwe verzekeringnemer als de maatschappij de 

overeenkomst opzeggen binnen drie maanden nadat zij daarvan kennis hebben gekregen, met inachtneming van een termijn 
van dertig dagen;  

- na overgang van belang anders dan door overlijden vervalt de overeenkomst door verloop van dertig dagen, tenzij de nieuwe 
verzekeringnemer binnen die termijn aan de maatschappij heeft verklaard, dat hij de verzekering overneemt;  

- in dat geval mag de maatschappij binnen dertig dagen na ontvangst van deze verklaring de overeenkomst aan de nieuwe 
verzekeringnemer met een termijn van tenminste acht dagen opzeggen;  

- de verzekering vervalt ter zake van enig belang onmiddellijk zodra dit belang door de nieuwe belanghebbende elders is 
verzekerd;  

- het in dit artikel bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van het recht op opzegging uit andere 
hoofde leiden.  

 
 
Artikel 9  Begripsomschrijvingen 
 
Verval van rechten  
Indien de maatschappij van mening is dat een schade niet is gedekt, doet zij daarvan schriftelijk mededeling aan verzekerde. Deze 

kan alsdan een rechtsvordering tegen de maatschappij instellen. Doet hij dit niet binnen één jaar na bedoelde mededeling van 
de maatschappij dan vervalt zijn (vermeend) recht op die schade-uitkering. Elk recht op uitkering vervalt eveneens door verloop 
van vijf jaar nadat de schade heeft plaatsgevonden. 

 
Geen rechten kunnen aan deze verzekering worden ontleend indien: 
- een verzekerde in geval van schade tegen beter weten in een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven; 
- een verzekerde een krachtens deze overeenkomst op hem rustende verplichting niet is nagekomen en daardoor de belangen 

van de maatschappij heeft geschaad.  
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