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Ansvar Idéa verzekert mensen die bewust hebben gekozen voor een verstandige levensstijl, o.a. ten aanzien van alcohol, die zich betrokken
voelen bij vraagstukken ten aanzien van maatschappij en levensbeschouwing en die dit kenbaar maken door hun verbondenheid met een
organisatie of beweging die een dergelijke levensstijl uitdraagt.
3.2 schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De
zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan
vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd;

ALGEMEEN
Artikel 1.
Omvang van de verzekering.
1.1 Ansvar Idéa verzekert de op het verzekeringsbewijs genoemde
verzekeringnemer en de in de voorwaarden nader genoemde
verzekerden tegen schade met betrekking tot de op het
verzekeringsbewijs vermelde onderdelen van deze verzekering, tegen
ontvangst van de op het verzekeringsbewijs vermelde premies en
onder de voorwaarden zoals opgenomen onder Algemeen en onder
elk mee verzekerd onderdeel.

3.3 schade die is ontstaan, nadat de verzekering of de dekking is
beëindigd of terwijl de verzekering nietig is;
3.4 schade die door een verzekerde met opzet is veroorzaakt. Als
opzettelijk veroorzaakte schade wordt beschouwd alle schade die
voor een verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn
handelen of nalaten;

1.2
Deze
verzekeringsovereenkomst
bestaat
uit
het
verzekeringsbewijs en de verzekeringsvoorwaarden Maxi All-in
verzekering, eventueel uitgebreid met aanvullende bepalingen. De
grondslag voor deze verzekering wordt gevormd door de inlichtingen
die door of namens de verzekeringnemer zijn ingevuld op het
aanvraagformulier en de overige inlichtingen, die door hem
schriftelijk tot het aangaan van de verzekering zijn verstrekt.

3.5 schade waarvan door een verzekerde opzettelijk een onware- of
onvolledige opgave wordt gedaan.
Uitsluiting 3.4 en 3.5 gelden niet voor de verzekerde die aantoont dat
de daarin genoemde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake van deze
omstandigheden geen enkel verwijt treft.

1.3 Indien de onder 1.2 bedoelde inlichtingen in strijd zijn met de
waarheid, of indien omstandigheden zijn verzwegen die voor Ansvar
Idéa aanleiding zouden zijn geweest om de verzekering niet of niet
onder dezelfde voorwaarden aan te gaan, dan is deze verzekering
nietig op grond van het bepaalde in artikel 251 Wetboek van
Koophandel.

3.6 Beperking terrorismerisico:
Voor schade en ongevallen als gevolg van terrorisme, kwaadwillige
besmetting en/of preventieve maatregelen, en handelingen of
gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als
afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico” is de
schadevergoeding/dekking beperkt tot de uitkering zoals omschreven
in het Clausuleblad terrorisme-dekking van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

1.4 De verzekeringnemer is verplicht iedere wijziging in de gegevens
die van belang zijn voor het bepalen van de premie of de
voorwaarden, waaronder wijzigingen of te verwachten wijzigingen in
het risico van het optreden van schade, zo spoedig mogelijk (uiterlijk
binnen 14 dagen nadat de wijziging zich heeft voorgedaan)
schriftelijk aan Ansvar Idéa te melden. Het niet nakomen van deze
verplichting kan leiden tot verlies van het recht op schadevergoeding
of ongevallenuitkering. Indien de wijziging hiertoe aanleiding geeft,
heeft Ansvar Idéa het recht nadere voorwaarden aan de verzekering
te stellen of de premie te herzien, onverminderd het recht van Ansvar
Idéa om de verzekering op te zeggen indien het risico dusdanig
gewijzigd is, dat zij dit niet langer wil verzekeren.

De afwikkeling van een schademelding op grond van het
terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling
claims van de Nederlandse Herverzekerings- maatschappij voor
Terrorismeschaden N.V.
Het clausuleblad terrorismedekking en het bijbehorende Protocol
afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden N.V. zijn op 12 juni 2003 gedeponeerd bij de
griffie van de Rechtbank te Amsterdam respectievelijk onder
nummer 78/2003 en onder nummer 79/2003.

1.5 Alle gegevens die betrekking hebben op deze verzekering die niet
zijn opgenomen in de voorwaarden of de aanvullingen daarop, staan
vermeld op het verzekeringsbewijs. Een nieuw verzekeringsbewijs
vervangt alle vorige en wordt verstrekt bij iedere wijziging of
continuatie van de verzekering.

Artikel 4.
Premiebetaling en premierestitutie.
4.1 De verzekeringnemer
assurantiebelasting binnen
vooruitbetaling te voldoen.
door of namens Ansvar
continuatienota.

Artikel 2.
Verzekeringsgebied.
De verzekering is van kracht over de gehele wereld, tenzij in een
voorwaarde bij één van de mee verzekerde onderdelen uitdrukkelijk
anders is bepaald.

is verplicht om de premie, kosten en
14 dagen na de premievervaldag bij
De premievervaldag is de datum op een
Idéa afgegeven verzekeringsbewijs of

4.2 De premie, kosten en assurantiebelasting zijn telkens
verschuldigd voor de contractduur van de verzekering. Indien de
contractduur 1 jaar of meerdere jaren is, is op de jaarlijkse
premievervaldag telkens de premie voor de periode van 1 jaar
verschuldigd.

Artikel 3.
Uitsluitingen.

4.3 Indien dit uitdrukkelijk als betalingstermijn op het
verzekeringsbewijs vermeld staat, kan betaling ook in gelijke
termijnen per half jaar, per kwartaal of per maand plaatsvinden. In dit
geval heeft Ansvar Idéa het recht een toeslag op de jaarpremie te
berekenen. De som van de termijnbetalingen gedurende een jaar
vormt het totaal van de premie, kosten en assurantiebelasting die
voor dat jaar verschuldigd is.

Van de verzekering is uitgesloten:
3.1 schade die is ontstaan ten gevolge van dan wel veroorzaakt door,
optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig
hoe en waar de reactie is ontstaan;
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4.4 De dekking wordt automatisch beëindigd, zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling door Ansvar Idéa is vereist, zodra de
verzekeringnemer uitdrukkelijk weigert te betalen of indien de
premie op de veertiende dag na de premievervaldag nog niet of niet
volledig is betaald. Bij betaling in termijnen geldt het bovenstaande
ook als op de veertiende dag nadat een termijnbetaling vervalt geen
betaling door Ansvar Idéa is ontvangen. In dit geval zal de volledige
voor dat jaar verschuldigde premie invorderbaar zijn.

6.3 Wanneer in enig verzekeringsjaar schade wordt gemeld waarvoor
Ansvar Idéa een uitkering moet verlenen, wordt voor het
daaropvolgende verzekeringsjaar het aantal genoteerde schadevrije
jaren voor die polis verminderd met 3 per geleden schade.

Ondanks dat de dekking is beëindigd, blijft de verzekeringnemer
verplicht de achterstallige en gedurende de contractduur nog te
verschijnen premies te betalen. Ansvar Idéa heeft bij wanbetaling het
recht de verzekering op te zeggen.

7.1 De verzekering gaat in op de dag en het uur waarop door of
namens Ansvar Idéa dekking is verleend en is aangegaan voor de
contractduur die vermeld staat op het verzekeringsbewijs.

Artikel 7.
Ingang en duur van de verzekering.

4.5 Indien Ansvar Idéa tot incasso van haar vordering overgaat,
komen alle kosten hiervan voor rekening van de verzekeringnemer.

7.2 Indien de contractduur van de verzekering 1 jaar of langer is en
de verzekering niet door opzegging of op andere wijze beëindigd
wordt, vindt telkens stilzwijgende verlenging plaats voor de
contractduur die vermeld staat op het verzekeringsbewijs.

4.6 De dekking wordt weer van kracht op de dag volgende op die
waarop het door de verzekeringnemer verschuldigde volledig is
voldaan ofwel is ingevorderd. Onder het verschuldigde wordt in dit
verband tevens verstaan: vertragingsrente, administratiekosten en de
incassokosten.

7.3 Deze verlenging zal telkens ingaan op de verzekeringsvervaldag.
De verzekeringsvervaldag is de dag waarop de verzekering anders
zou eindigen.
Artikel 8.

4.7 Indien de verzekering tussentijds wordt beëindigd, om een andere
reden dan kwade trouw, wanprestatie, of verlies van belang bij het
verzekerde, vindt over de periode tussen de beëindigingsdatum en de
eerstvolgende premievervaldag waarover premie is betaald en door
Ansvar Idéa geen risico is gelopen, terugbetaling van de premie
plaats, onder aftrek van administratiekosten.

Einde van de verzekering.
De verzekering wordt beëindigd:
8.1 door schriftelijke opzegging tegen de verzekeringsvervaldag.
Zowel bij opzegging door de verzekeringnemer aan Ansvar Idéa, als
bij opzegging door Ansvar Idéa aan de verzekeringnemer, dient de
opzegging plaats te vinden met inachtneming van een termijn van 3
maanden;

Artikel 5.
Herziening van premie of voorwaarden.
5.1 Ansvar Idéa heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor
verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering te herzien en
deze verzekering tussentijds of met ingang van de eerste
premievervaldag aan die tarieven en/of voorwaarden aan te passen.
Ansvar Idéa zal verzekeringnemer schriftelijk, eventueel op de
continuatienota, in kennis stellen van de aanpassing.

8.2 door het weigeren van een aanpassing van de premie en/of
voorwaarden door de verzekeringnemer, uitsluitend zoals bepaald in
artikel 5;
8.3 na een zodanige wijziging van het risico dat Ansvar Idéa dit niet
of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben verzekerd. De
opzegging door Ansvar Idéa dient schriftelijk plaats te vinden met
inachtneming van een termijn van 14 dagen;

5.2 Indien deze aanpassing leidt tot een hogere premie en/of een
beperking van de dekking, heeft de verzekeringnemer het recht de
aanpassing schriftelijk te weigeren tot uiterlijk 30 dagen na de
mededeling van de aanpassing. Dit recht vervalt echter indien de
wijziging van de premie en/of voorwaarden het gevolg is van
wettelijke regelingen of bepalingen of wijziging daarvan, ofwel
indien de wijziging niet uitgaat boven die welke op landelijk niveau
wordt toegepast. Indien de verzekeringnemer van het recht de
aanpassing te weigeren niet tijdig gebruik maakt, wordt hij geacht de
wijziging in premie en/of voorwaarden te aanvaarden.

8.4 indien Ansvar Idéa deze opzegt na aanmelding van een
schadegeval; Ansvar Idéa heeft hiertoe het recht tot uiterlijk 30 dagen
na afwikkeling van het schadegeval. De opzegging vindt schriftelijk
plaats met inachtneming van een termijn van 14 dagen;
8.5 indien Ansvar Idéa de verzekering opzegt naar aanleiding van
wanbetaling. De opzegging kan alleen plaatsvinden gedurende de
periode van wanbetaling. De opzegging vindt schriftelijk plaats met
inachtneming van een termijn van 14 dagen;

5.3 Indien de verzekeringnemer wèl tijdig van zijn recht om de
aanpassing te weigeren gebruik maakt, eindigt de verzekering op de
premievervaldag of - indien de weigering na deze datum plaatsvindt op de dag van de weigering, maar uiterlijk op de veertiende dag na de
premievervaldag.

8.6 met onmiddellijke ingang indien de beëindiging plaatsvindt op
basis van het bepaalde in artikel 251 Wetboek van Koophandel;
8.7 door het overlijden van de verzekeringnemer. De erfgenamen zijn
verplicht Ansvar Idéa zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14
dagen hiervan in kennis te stellen;

Artikel 6.

8.8 zodra de verzekeringnemer ophoudt belang te hebben bij het
verzekerde en tevens de feitelijke macht erover verliest, tenzij in de
overige voorwaarden anders is bepaald. De verzekeringnemer is
verplicht Ansvar Idéa zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14
dagen hiervan in kennis te stellen.

Premiekorting.
6.1 Op alle meeverzekerde onderdelen van deze verzekering wordt
een korting verleend op basis van het aantal en de combinatie van
verzekeringen die door de verzekeringnemer bij Ansvar Idéa zijn
gesloten en het schadevrij verloop van deze verzekeringen.
6.2 Wanneer gedurende een verzekeringsjaar geen schade is geclaimd
wordt het aantal schadevrije jaren voor de premieberekening met 1
verhoogd.
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10.2 Bij verschil van mening over de oorzaak of de omvang van de
schade heeft de verzekeringnemer het recht om tegenover de
deskundige van Ansvar Idéa voor eigen rekening ook een deskundige
aan te wijzen.

Artikel 9.
Verplichtingen bij schade.
Een verzekerde of diens erfgenamen zijn verplicht:

10.3 Bij verschil van mening tussen beide deskundigen zullen deze
tezamen een derde deskundige benoemen, wiens schadevaststelling
binnen de grenzen van de beide taxaties moet blijven en bindend zal
zijn. De kosten van deze deskundige worden door Ansvar Idéa en de
verzekeringnemer elk voor de helft gedragen.

9.1 zodra zich een gebeurtenis voordoet waaruit voor Ansvar Idéa
een verplichting tot vergoeding van schade of tot een
ongevallenuitkering zou kunnen voortvloeien, Ansvar Idéa hiervan
onmiddellijk (in ieder geval binnen 3 x 24 uur nadat de gebeurtenis
heeft plaatsgevonden dan wel aan hem bekend is geworden) in
kennis te stellen;

10.4 Alle deskundigen hebben het recht zich door andere personen te
doen bijstaan. De verzekerde is verplicht naar waarheid aan alle
experts de in redelijkheid gewenste informatie te verstrekken.

9.2 ingeval van het overlijden van een verzekerde als gevolg van een
door de verzekering gedekte oorzaak, Ansvar Idéa hiervan binnen 24
uur na het overlijden of het bekend worden met dit overlijden,
telefonisch of per fax in kennis te stellen. Indien krachtens een
ongevallenverzekering recht bestaat op uitkering, moet Ansvar Idéa
in de gelegenheid gesteld worden op haar kosten een onderzoek te
doen naar de doodsoorzaak, eventueel door het laten doen van sectie,
waartoe zo nodig opgraving verricht zal worden;

10.5 Het rapport van de deskundigen zal in ieder geval de waarde
voor en onmiddellijk na de schade moeten bevatten. Tenzij in één van
de andere voorwaarden anders is bepaald, zal de grootte van de
schade worden vastgesteld als het verschil in waarde voor en
onmiddellijk na de schadegebeurtenis.
10.6 De schadevaststelling kan worden herzien, indien wordt
aangetoond dat deze berust op onjuiste, door de verzekerde verstrekte
gegevens of dat door de deskundigen een rekenfout is gemaakt.

9.3 ingeval van diefstal, verduistering, verlies of vermissing alsook
van ieder verkeersongeval met letselschade of met aanzienlijke
materiële schade, onmiddellijk aangifte te doen bij de politie;
9.4 ingeval van verlies of vermissing alle pogingen in het werk te
stellen om het verloren gegane op te sporen;

10.7 Een verzekerde zal, ingeval van schade, geen afstand kunnen
doen van het beschadigde ten behoeve van Ansvar Idéa, tenzij in één
van de andere voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

9.5 de schadeaanmelding en/of de overlijdensmelding zo spoedig
mogelijk aan te vullen door inzending van het volledig beantwoorde
en ondertekende schadeaangifteformulier dat hiertoe door Ansvar
Idéa zal worden verstrekt;

10.8 Ansvar Idéa heeft in geval van schade het recht van een
verzekerde te eisen dat deze stukken overlegt, die als bewijs kunnen
dienen van zijn recht op schadevergoeding of de grootte van de
schade, voordat Ansvar Idéa tot uitkering zal hoeven over te gaan.

9.6 alle redelijke maatregelen te treffen om de schade zoveel
mogelijk te beperken en schadevergoeding te verkrijgen van derden;
een verzekerde is verplicht alle door Ansvar Idéa gewenste
medewerking hieraan te verlenen en de door of vanwege Ansvar Idéa
gegeven aanwijzingen stipt op te volgen;

Artikel 11.
Onderverzekering en andere verzekeringen.
11.1 Indien blijkt, dat op het moment van het ontstaan van de schade
de verzekerde som niet toereikend is om het verzekerde belang
volledig te dekken, wordt slechts een evenredig deel van de schade
en kosten vergoed, tenzij bij één van de mee verzekerde onderdelen
uitdrukkelijk anders is bepaald.

9.7 zich te onthouden van alle handelingen en uitspraken die de
belangen van Ansvar Idéa zouden kunnen schaden. Hieronder valt
nadrukkelijk de verplichting om zich te onthouden van het erkennen
van aansprakelijkheid, het aangaan van schikkingen en het doen van
betalingen, toezeggingen of beloftes in verband met een schadegeval,
voordat door Ansvar Idéa hiertoe schriftelijk toestemming is
verleend. De terzake door Ansvar Idéa genomen beslissingen zijn
voor alle verzekerden bindend;

11.2 Indien blijkt dat op het moment van het ontstaan van de schade
het verzekerde belang tevens door één of meer elders gesloten
verzekeringen geheel of gedeeltelijk is gedekt en het bedrag van de
verzekerde sommen tezamen de waarde van het verzekerde belang,
waarvan bij de schaderegeling wordt uitgegaan, overtreft wordt de
verzekerde som en/of de maximale vergoeding geacht te zijn
verminderd naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van alle
op het verzekerde belang lopende verzekeringen. Deze bepaling heeft
geen gevolgen voor de betaalde of nog te betalen premie.

9.8 alle correspondentie en stukken zoals aansprakelijkheidstellingen
en dagvaardingen onmiddellijk en onbeantwoord aan Ansvar Idéa op
te sturen;
9.9 ook na de inzending van het schadeaangifteformulier alle van
belang zijnde informatie zo spoedig mogelijk aan Ansvar Idéa door te
geven en volledige medewerking aan de behandeling van het
schadegeval te blijven verlenen. Het niet nakomen van één of
meerdere van deze verplichtingen kan tot verlies van recht op
schadevergoeding leiden indien en voorzover Ansvar Idéa hierdoor in
een redelijk belang is geschaad.

11.3 Het onder 11.2 bepaalde is ook van toepassing indien de
bedoelde verzekeringen bij verschillende polissen en op
verschillende dagen zijn aangegaan. Het bepaalde in artikel 277
Wetboek van Koophandel ("de oudste verzekering gaat voor") is
echter van kracht indien deze andere verzekering(en) van een oudere
datum is (zijn) en geen bepaling als onder 11.3 bevatten.
11.4 Indien voor een verzekerde zaak elders schadevergoeding
krachtens een speciale verzekering kan worden verkregen gaat deze
speciale verzekering voor, ongeacht of deze verzekering al dan niet
van oudere datum is dan de Ansvar Idéa verzekering.

Artikel 10.
Schadevaststelling.
10.1 De schade wordt vastgesteld bij onderling goedvinden, dan wel
- in de gevallen waarin Ansvar Idéa dit noodzakelijk acht - zal de
oorzaak en omvang van de schade worden vastgesteld door een
expert, die benoemd wordt door of namens Ansvar Idéa.

11.5 Indien bij Ansvar Idéa meerdere verzekeringen zijn gesloten, die
het verzekerde belang verzekeren tegen de in de voorwaarden
genoemde oorzaken, is Ansvar Idéa nooit verplicht een hoger bedrag
uit te keren dan het hoogste maximale bedrag dat in één van de
verzekeringen wordt genoemd.
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bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringovereenkomst, kunnen worden voorgelegd aan:

11.6 Een verzekerde is verplicht bij schade alle bij hem bekende
verzekeringen, die op het moment van het ontstaan van de schade op
hetzelfde belang lopen, aan Ansvar Idéa op te geven.

Ansvar Idéa Verzekeringen,
t.a.v. de directie,
Postbus 90386,
1006 BJ Amsterdam.

Artikel 12.
Verval van recht op schadevergoeding.

Wanneer het oordeel van de directie van Ansvar Idéa Verzekeringen
voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot:

12.1 Indien Ansvar Idéa definitief een schadevergoeding of uitkering
geheel of gedeeltelijk weigert, dan zal zij dit schriftelijk onder
opgave van redenen aan de verzekerde of diens erfgenamen melden.
In dit geval vervalt ieder recht van een verzekerde of diens
erfgenamen op de gevraagde schadevergoeding of uitkering, indien
niet binnen 1 jaar na de datum van deze mededeling een
rechtsvordering tegen deze beslissing is ingesteld bij de bevoegde
rechter.

Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560,
2509 AN Den Haag.
(telefoon 070 - 333 8999)
Als u geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheden voor
klachtenbehandeling, of u vindt dat de behandeling of de uitkomst
hiervan niet bevredigend is, kunt u het geschil voorleggen aan de
bevoegde rechter.

12.2 Ieder recht op uitkering of vergoeding vervalt ook indien de
aanmelding plaatsvindt terwijl meer dan 3 jaar zijn verstreken sinds
de gebeurtenis, op grond waarvan aanspraak op uitkering of
schadevergoeding wordt gemaakt, heeft plaatsgevonden.

12.3 Indien aanspraak wordt gemaakt op een vergoeding of uitkering
krachtens een ongevallenverzekering is de onder 12.2 bedoelde
termijn 5 jaar vanaf de datum van het ongeval.
Artikel 13.
Verhaal.
13.1 In alle gevallen waarin de wet dit toestaat, treedt Ansvar Idéa in
de rechten van verzekerden tegenover derden, indien en voorzover
Ansvar Idéa de schade heeft vergoed. De verzekerde is verplicht
Ansvar Idéa behulpzaam te zijn bij haar pogingen de schade op
derden te verhalen.
13.2 Ansvar Idéa doet afstand van haar verhaalsrecht op de
verzekerden. Ansvar Idéa behoudt echter haar verhaalsrecht in de
gevallen dat voor hen een uitsluitingsbepaling van toepassing is maar
desondanks aan de verzekerde is betaald, omdat hem terzake van de
uitgesloten omstandigheid geen verwijt trof.
Artikel 14.
Adres.
Mededelingen van Ansvar Idéa aan de verzekeringnemer worden
rechtsgeldig gedaan aan diens laatste bij Ansvar Idéa bekende adres
of aan het adres van de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze
verzekering loopt.
Artikel 15.
Registratie persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij
om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen Ansvar
Idéa Verzekeringen voor het accepteren van de aanvraag, het
uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst,
relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Ook kunnen wij
deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante
producten en diensten.
Artikel 16.
Klachten en geschillen.
Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van
toepassing. Klachten en geschillen met betrekking tot de
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Artikel 17.

als gevolg van eigen gebrek of eigen bederf of uit de aard of de
natuur van het verzekerde woonhuis zelf, is ook verzekerd, met
terzijdestelling van artikel 249 Wetboek van Koophandel.

Verzekerde woonhuis.

19.2 Onder schade door brand ontstaan wordt eveneens verstaan:

17.1 Het verzekerde woonhuis bestaat uit:

19.2.1 schade door blikseminslag, ook al heeft deze blikseminslag
geen brand tot gevolg;

WOONHUISVERZEKERING

17.1.1 het op het verzekeringsbewijs omschreven woonhuis, met
uitsluiting van de fundamenten tot aan de grondslag, respectievelijk
tot de onderzijde van de begane grond of souterrainvloer ofwel
indien een kelder aanwezig is tot aan de onderzijde van de
keldervloer, met uitsluiting van de gronden en erven;

19.2.2 schroei-, zeng- en smeltschade;
19.2.3 schade die ontstaat tijdens het stuiten of blussen van brand of
tijdens pogingen daartoe, waaronder door het gebruik van bluswater
of andere blusmiddelen of het vermissen van goederen, bijvoorbeeld
als gevolg van diefstal, tijdens de bluswerkzaamheden of de
beredding;

17.1.2 de aan- of bijgebouwen, zoals schuur en particuliere garage,
(maar
uitgezonderd
kassen
e.d.)
en
de
gebouwde
terreinafscheidingen, zoals schuttingen, tuinmuren en hekken;

19.2.4 schade die ontstaat door maatregelen, die op last van
hogerhand worden genomen om de voortgang van de brand te
verhinderen.

17.1.3 de binnen het hoofdgebouw of de aan- of bijgebouwen
aangelegde centrale verwarmings-, sanitaire-, en verdere installaties,
die in gebruik zijn ten behoeve van de bewoning van het verzekerde
woonhuis en eigendom zijn van de verzekeringnemer en/of zijn
gezinsleden;

19.3 Onder brand valt niet (voorzover dit geen brand als hierboven
omschreven tot gevolg heeft):

17.1.4 de aan de gebouwen aangebrachte betimmeringen en/of
afneembare delen zoals jaloezieën, markiezen, rolluiken en in het
algemeen aard of nagelvaste zaken, maar met uitsluiting van
antennes tenzij deze niet door een andere verzekering worden gedekt;

19.3.1 verkolen en broeien;

17.1.5 behang, witwerk, en schilderwerk, voorzover dit eigendom is
van de verzekeringnemer en/of zijn gezinsleden en aangebracht is op
het verzekerde woonhuis;

19.3.3 het oververhitten, doorbranden en/of doorbreken van ovens en
ketels.

19.3.2 kortsluiting in en/of het doorbranden van elektrische apparaten
en motoren;

Artikel 20.

17.1.6 tuinen en beplanting, behorende tot het verzekerde woonhuis,
voorzover deze schade niet voor rekening van de huurders van het
verzekerde woonhuis is. De vergoeding is ten hoogste € 500,= en
schade veroorzaakt door storm is uitgesloten.

Ontploffing.
20.1 Onder schade door ontploffing wordt verstaan: gehele of
gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps
verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met
inachtneming van het hierna bepaalde:

17.2 De onder 17.1.2 t/m 17.1.6 genoemde onderdelen van het
verzekerde woonhuis zijn uitsluitend verzekerd indien en voorzover
zij op het moment van het plaatsvinden van de verzekerde oorzaak
niet elders tegen deze oorzaak zijn verzekerd.

20.1.1 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 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, dampen of vloeistof uit de door de scheiding
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps
met 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 een mengsel
daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.

17.3 Deze woonhuisverzekering geeft uitsluitend dekking indien en
voorzover het verzekerde woonhuis gebruikt wordt voor particuliere
bewoning of ander particulier gebruik.
17.4 Tijdens verbouwing is gedurende de tijd dat het woonhuis niet
glas- en waterdicht is, en tevens niet voor bewoning in gebruik is, het
woonhuis uitsluitend verzekerd tegen de oorzaken: brand,
ontploffing, storm en luchtverkeer, zoals deze zijn omschreven in
deze voorwaarden. Bouwmaterialen, bouwketen en stellingen e.d.
zijn geheel van de verzekering uitgesloten.
Artikel 18.
Omvang van de dekking.

20.1.2 In het geval van een gehele of gedeeltelijke vernieling van
verzekerde voorwerpen door ontploffing is tevens gedekt de schade
aan de verzekerde voorwerpen, die als gevolg van die vernieling
moet worden aangemerkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke
vernieling van andere voorwerpen door ontploffing, is mede gedekt
de schade aan de verzekerde voorwerpen, welke als gevolg van de
naburigheid van die vernieling moet worden aangemerkt.

Door deze verzekering wordt tot maximaal de verzekerde som
vergoed de materiële schade aan het verzekerde woonhuis,
uitsluitend indien deze schade is ontstaan als gevolg van de oorzaken
genoemd in deze voorwaarden Woonhuisverzekering.
Artikel 19.

20.2 Ontploffing, ontstaan als gevolg van eigen gebrek of eigen
bederf of uit de aard of de natuur van het verzekerde woonhuis zelf,
is ook verzekerd, met terzijdestelling van artikel 249 Wetboek van
Koophandel.

Brand.
19.1 Brand is een door verbranding veroorzaakt en met vlammen
gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen
kracht voort te planten, ongeacht de oorzaak hiervan. Brand, ontstaan
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Artikel 21.
24.4 Schade aan het verzekerde woonhuis door regen-, sneeuw- of
smeltwater voor zover dit door het dak of als een gevolg van breuk,
verstopping of het overlopen van een dakgoot of afvoerpijp daarvan,
is binnen gedrongen, alsmede het binnendringen van regen, sneeuw
of smeltwater voor zover via de openbare weg, de begane grond en
via kelderramen;

Storm.
21.1 Schade door storm, waaronder wordt verstaan wind met een
snelheid van tenminste 14 m per seconde, overeenkomend met
windkracht 7.
21.1.1 Onder schade door storm wordt eveneens verstaan schade,
ontstaan tijdens storm door regen, hagel en/of sneeuw.
21.2 Bij schade door storm geldt een eigen risico van 2 o/oo van de
verzekerde som, met een minimum van € 226,= en een maximum
van € 453,= per schadegeval.

24.4.1. schade als gevolg van water, onvoorzien het gebouw
binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van
plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder
hevige plaatselijke regenval wordt verstaan neerslag van tenminste
40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur, of 67 mm in 72 uur, op en/of
nabij de locatie waar de schade is ontstaan.

Artikel 22.

Artikel 25.

Luchtverkeer.

Uitsluitingen water/olieschade.

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, maar in afwijking van het
bepaalde met betrekking tot ontploffing is het woonhuis ook
verzekerd tegen schade door het getroffen worden door of het
ontploffen van:

Van water/olieschade zoals omschreven in artikel 24 is uitgesloten:
25.1 overstroming als gevolg van het buiten haar oevers treden van
rivieren, meren, kanalen etc., alsmede overstroming door zeewater.
Wèl verzekerd is de schade veroorzaakt door brand of ontploffing die
een gevolg is van de overstroming;

22.1 een vertrekkend, vliegend, landend of vallend luchtvaartuig of
ruimtevaartuig;

25.2 schade door water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of via
scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen;

22.2 een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit geworpen of
hieruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp;

25.3 schade door neerslag of water, het gebouw binnengedrongen via
openstaande ramen, deuren en dergelijke openingen;

22.3 enig ander voorwerp dat getroffen is door enig voorwerp als
onder 22.1 of 22.2 bedoeld.
Artikel 23.

25.4 grondwater, tenzij dit binnendringt als omschreven in artikel
24.4;

Aanrijding/aanvaring e.d.

25.5 water gebruikt bij het reinigen;

23.1 Aanrijding en aanvaring door voer- en vaartuigen en het hiervan
afvallen van de lading.

25.6 schade ontstaan door of tijdens het vullen, vervoeren of
opruimen van olietanks;

23.2 Het omvallen van of het afvallen van onderdelen van bomen,
hijskranen en heistellingen, voorzover dit niet door een andere
verzekering is gedekt.

25.7 schade door water, gestroomd uit vul- en tuinslangen, al dan niet
aangesloten op een installatie.
25.8 lucht-, water- en bodemverontreiniging;

Artikel 24.
25.9 schade als gevolg van reeds voor het totstandkomen van de
verzekering bestaande bevriezing of bestaande gebreken;

Water/olieschade.
24.1 Schade door het onvoorzien uitstromen en/of overlopen van
water of ontsnappen van stoom uit de zich binnenshuis en/of in de
belendende percelen en/of woningen bevindende:

25.10 reparatiekosten van de daken, de dakgoten en afvoerpijpen;
25.11 waterschade als gevolg van slecht onderhoud of een slechte
constructie van het woonhuis, zoals bijvoorbeeld het doorlaten van
water door muren.

24.1.1 aan- of afvoerbuizen van waterleidingen en/of daarop
aangesloten waterreservoirs, badkuipen, gootstenen, wastafels,
closets, en soortgelijke voorwerpen;

Artikel 26.

24.1.2 centrale verwarmings- of warmwaterinstallaties en aquaria;

Diefstal, vandalisme, relletjes.

24.1.1 en 2 in geval van springen door vorst worden de kosten van
herstel van leidingen, toestellen en sanitair vergoed, ook al is er geen
schade aan de woning ontstaan;

26.1 Diefstal, al dan niet door middel van braak, verbreking of
inklimming (inbraak) van het verzekerd woonhuis of enig onderdeel
hiervan, zoals bijv. van daaraan verwerkte metalen en de verdere
beschadiging van het verzekerde woonhuis die het gevolg hiervan is.
Schade ontstaan bij een poging tot diefstal of braak, waaronder
schade aan sloten, deuren en vensters is ook gedekt. Vervanging van
sloten van het woonhuis, na diefstal van de sleutel(s) uit het
woonhuis, is gedekt tot een maximale schadevergoeding van € 227,=

24.1.3 met water gevulde zit/slaapmeubelen, waaronder
waterbedden, voorzover dit niet het gevolg is van ondeskundige
installatie.
24.2 Schade door het terugstromen van water uit openbare
rioleringen.

26.2 Vandalisme aan de binnenzijde van het woonhuis, gepleegd door
iemand die wederrechtelijk het verzekerde woonhuis is binnen
gedrongen, gewelddadige beroving en afpersing.

24.3 Schade door het onvoorzien uitstromen van olie uit leidingen,
tanks of vaste verwarmings-installaties.
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26.3 Relletjes, plundering en werkstaking, met uitzondering van
schade veroorzaakt door werknemers van de verzekeringnemer.

Artikel 29.
Schadevaststelling.

Artikel 27.
29.1 De schadevaststelling, zoals omschreven in artikel 10, wordt
uitgevoerd door een schatter, waarbij bepaald wordt dat:

Bereddingskosten e.d., rook en roetschade.
Boven de verzekerde som worden ook de kosten van onderstaande
onderdelen vergoed, de bereddingskosten, breek- en herstelwerk
volledig en de onderdelen 27.2 t/m 27.4, 27.6 en 27.7 tot maximaal
10% van de verzekerde som:

29.1.1 de verzekeringnemer ingeval van schade aan het verzekerde
gebouw de vrije keuze heeft om de schadevaststelling te doen
plaatsvinden op basis van herbouwen of op basis van niet
herbouwen. De beslissing omtrent deze keuze dient binnen twaalf
maanden na de schadedatum aan Ansvar Idéa kenbaar gemaakt te
worden. Indien de verzekeringnemer zijn keuze niet binnen de
gestelde termijn kenbaar heeft gemaakt, vindt de schadevaststelling
plaats op basis van niet herbouwen;

27.1 bereddingskosten: dit zijn de kosten die door een verzekerde bij
of na het plaatsvinden van een verzekerde gebeurtenis zijn gemaakt
om schade te voorkomen of te verminderen;
27.2 opruimingskosten: dit zijn de kosten die na het plaatsvinden van
een verzekerde gebeurtenis worden gemaakt om de restanten van het
verzekerde woonhuis op te ruimen; hieronder zijn ook begrepen de
kosten verbonden aan het verwijderen van niet beschadigde
gedeelten, voorzover deze verwijdering voor herstel in de oude
toestand noodzakelijk is;

29.1.2 bij herbouw van het verzekerde woonhuis wordt de helft van
de naar herbouwwaarde berekende schadevergoeding onmiddellijk
uitgekeerd en de andere helft nadat de herbouw is voltooid, met dien
verstande dat de schadevergoeding niet meer zal bedragen dan de
werkelijk bestede kosten. Met de herbouw dient uiterlijk binnen drie
jaar na het plaatsvinden van de verzekerde gebeurtenis te zijn
begonnen;

27.3 noodverblijfskosten: dit zijn de extra uitgaven die de
verzekeringnemer noodzakelijkerwijs voor zichzelf, voor de
duurzaam met hem in gezinsverband samenwonende personen en
zijn huispersoneel heeft te doen voor voeding en huisvesting, indien
door een verzekerde gebeurtenis het woonhuis onbewoonbaar wordt
en tijdelijk elders gewoond moet worden;

29.1.3 bij het niet herbouwen van het verzekerde gebouw wordt de
schadevergoeding vastgesteld naar de getaxeerde marktwaarde op het
moment van de schade;
29.1.4 bij partiële schaden zullen de herstelkosten door Ansvar Idéa
worden vergoed mits tot herstel wordt overgegaan. Indien niet tot
herstel wordt overgegaan zal de schadevergoeding in verhouding, op
basis van de getaxeerde marktwaarde plaatsvinden, tenzij de begrote
herstelkosten lager zijn dan de, op basis van de getaxeerde
marktwaarde vastgestelde schadevergoeding. In dit geval zullen de
begrote herstelkosten worden vergoed.

27.4 veiligheidsmaatregelen: dit zijn de kosten, op last van
hogerhand gemaakt bij of na het plaatsvinden van een verzekerde
gebeurtenis, ter voorkoming van gevaar voor de openbare veiligheid;
27.5 breek- en herstelwerk: vergoed wordt schade aan het verzekerde
woonhuis als gevolg van breek- en herstel werkzaamheden, nodig
voor het opsporen van defecten aan waterleiding, centrale
verwarmingsinstallaties en de daarop aangesloten leidingen en
toestellen;

29.2 Indien het verzekerde woonhuis op het moment van het
plaatsvinden van de verzekerde oorzaak:
-

27.6 veranderingskosten: de extra kosten van herstel van het
verzekerde woonhuis die na het plaatsvinden van een verzekerde
oorzaak gemaakt moeten worden als gevolg van voorschriften van
Bouw- en Woningtoezicht of andere bevoegde overheidsorganen;

bestemd was voor afbraak of onteigening;
door de overheid onbruikbaar of onbewoonbaar was verklaard;
al langer dan 2 maanden leeg stond en bovendien ten verkoop
stond aangeboden of gekraakt was;

vindt de schadevaststelling plaats op basis van de getaxeerde
marktwaarde, tenzij de schadevaststelling op basis van de begrote
herbouwkosten tot een lagere schadevergoeding leidt of de
verzekerde een herbouwplicht heeft.

27.7 rook en roet: schade als gevolg van rook en roet, plotseling
uitgestoten door een op de schoorsteen aangesloten
verwarmingsinstallatie.

29.3 Herbouwwaarde is: het bedrag dat nodig is voor de herbouw van
het verzekerde woonhuis op dezelfde plaats en met dezelfde
bestemming.

Artikel 28.
Huurderving.
28.1 Boven de verzekerde som wordt vergoed de huurderving,
veroorzaakt door het geheel of gedeeltelijk onbewoonbaar of
onbruikbaar worden van het verzekerde woonhuis, als uitsluitend en
direct gevolg van een gedekt evenement, gedurende een periode die
gelijk is aan de volle tijd die nodig is voor herstel of herbouw, met
een maximum van 52 weken.

29.4 Getaxeerde marktwaarde is: de waarde van het verzekerde
gebouw na aftrek van de waarde van de grond.

28.2 De vergoeding per week is maximaal 1/4 % van de verzekerde
som van het verhuurde gedeelte van het verzekerd woonhuis. Voor
woonhuizen, die deel uitmaken van een winkelpand geldt uitsluitend
de verzekerde som van het woonhuis.

30.1 De verzekerde som voor het verzekerde woonhuis is het bedrag
dat hiervoor vermeld staat op het verzekeringsbewijs.

Artikel 30.
Verzekerde som, indexering, onderverzekering.

30.2 Jaarlijks wordt op de premie-vervaldatum de verzekerde som en
in evenredigheid hiermee de premie verhoogd, verlaagd of
ongewijzigd gelaten overeenkomstig het door het Centraal Bureau
voor Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer voor bouwkosten. De
verzekerde som en de premie voor het verzekerde woonhuis zal
jaarlijks worden aangepast op de premievervaldag die ligt na 31
maart.

28.3 Indien niet tot herstel van het woonhuis wordt overgegaan zal de
huurderving gedurende ten hoogste 12 weken worden vergoed.

8

30.3 Indien bij schade blijkt dat de waarde van het verzekerde
woonhuis hoger is dan het op de laatste premievervaldag volgens
30.2 bepaalde bedrag, zullen de schatters ook een raming geven van
het indexcijfer voor bouwkosten berekenen op het moment van het
plaatsvinden van de verzekerde gebeurtenis. Indien dit laatste
indexcijfer hoger is dan het indexcijfer ten tijde van de laatste
premievervaldag, wordt voor de schadevaststelling de verzekerde
som berekend volgens het hogere indexcijfer, met als maximum
125% van de op de laatste premievervaldag vastgestelde verzekerde
som.

Artikel 34
Uitsluitingen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3, is van de verzekering
uitgesloten schade veroorzaakt of ontstaan door aardbeving en
vulkanische uitbarsting.

30.4 Ansvar Idéa is bij gebleken onderverzekering slechts gehouden
tot een evenredig deel van de schade en de gevolgschade.
Artikel 31.
Bij verzekering na brandschade.
Ingeval van brandschade wordt de door Ansvar Idéa betaalde
vergoeding voor schade en kosten automatisch bij verzekerd, zodat
de bij het ingaan van het
verzekeringsjaar verzekerde som gedurende de looptijd ongewijzigd
van kracht blijft. Dit tegen pro rata premiebetaling vanaf de datum
waarop de gebeurtenis plaatsvond tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 32.
Wijziging in het risico.
32.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4 lijdt het niet of niet op
tijd aan Ansvar Idéa melden van:
-

-

een wijziging van de bouwaard, de dakbedekking en/of het
gebruik van het verzekerde woonhuis;
het onbewoond (zullen) zijn van het verzekerde woonhuis of
een leegstand (of te verwachten leegstand) van het woonhuis
gedurende een periode van twee maanden of langer;
het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het woonhuis;

automatisch tot een beperking van de verzekering tot uitsluitend de
oorzaken: brand, ontploffing, storm en luchtverkeer, zoals deze zijn
omschreven in de voorwaarden Woonhuisverzekering, zonder dat dit
leidt tot vermindering van de premie.
32.2 Deze beperking van de verzekering als onder 32.1 geldt voor
wat betreft de wijziging in bouwaard, dakbedekking of gebruik van
het verzekerde woonhuis niet, indien Ansvar Idéa bij bekendheid met
de wijziging van deze gegevens, de verzekering ongewijzigd zou
hebben voortgezet.
Artikel 33.
Eigendomsovergang.
33.1 Indien het verzekerd woonhuis in eigendom overgaat, anders
dan door erfopvolging, eindigt de verzekering uiterlijk 30 dagen na
deze eigendomsovergang, of zoveel eerder als de nieuwe
rechtverkrijgende elders een woonhuisverzekering sluit.
33.2 Bij eigendomsovergang door erfopvolging zijn de erfgenamen
verplicht het overlijden van de verzekeringnemer binnen 14 dagen na
de datum van het overlijden aan Ansvar Idéa te melden en hebben zij
het recht de verzekering binnen 60 dagen na de datum van het
overlijden op te zeggen. Ansvar Idéa heeft bij een
eigendomsovergang door erfopvolging eveneens het recht de
verzekering op te zeggen, met een opzegtermijn van 30 dagen.
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GLASVERZEKERING
38.2 Ansvar Idéa zal bij een schadevergoeding krachtens deze
glasverzekering geen beroep doen op onderverzekering ten aanzien
van het verzekerde glas, mits is voldaan aan de melding van een van
een risicowijziging zoals bedoeld in artikel 39.

Artikel 35.
Verzekerd glas.
Verzekerd zijn:
35.1 alle ruiten van gewoon glas die dienen tot licht doorlating en
behoren tot de ramen of deuren van het door de verzekeringnemer
bewoonde woonhuis. Met gewoon glas wordt gelijkgesteld: kunststof,
voorzover aanwezig in licht-koepels, dakramen, windschermen en
balkonafscheidingen;

Artikel 39.
Wijziging in het risico.
39.1 Een wijziging zoals bepaald in 1.4 is voor deze glasverzekering
ook:

35.2 dubbele beglazing, zoals thermopane e.d., en spiegelglas.
39.1.1 een aanzienlijke wijziging in de afmetingen, de hoeveelheid of
het soort van het verzekerde glas;

35.3 breuk van gebrandschilderd, versierd, geëtst of gebogen glas is
verzekerd tot maximaal € 500,=

39.1.2 het onbewoond (zullen) zijn of een leegstand (of te verwachten
leegstand) van het woonhuis gedurende een periode van één maand of
langer.

Artikel 36.
Omvang van de dekking.
Verzekerd is:

Artikel 40.

36.1 het breken van het verzekerde glas als gevolg van een van buiten
komend onheil of een eigen gebrek van het verzekerde glas. Ansvar
Idéa vergoedt de kosten van het vervangende glas, mits dit van
dezelfde soort en kwaliteit is als het verzekerde glas dat gebroken is
en de normaal te verwachten inzetkosten van het vervangende glas;

Uitsluitingen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3 is van deze verzekering
uitgesloten:
40.1 liggend glas, glas-in-lood, glas van bijzondere waarde en glas in
trappenhuizen, portieken, broeikassen e.d.;

36.2 de kosten van een noodzakelijk geworden, tijdelijke afdichting
van glas, hout, hardboard of vergelijkbaar materiaal, tot ten hoogste €
150,= per gebeurtenis;

40.2 schade ontstaan als gevolg van het veranderen, verplaatsen of
bewerken van het verzekerde glas;

36.3 de materiële schade aan de inboedel, ontstaan als gevolg van de
breuk van het verzekerde glas, tot een maximum van € 250,= per
gebeurtenis, indien en voorzover dit niet gedekt is onder een andere
verzekering. De vergoeding van schade aan de inboedel geschiedt op
basis van nieuwwaarde. Nieuwwaarde is: het bedrag dat nodig is voor
het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

40.3 schade als gevolg van verbouwing, bijbouw of reparatie van het
op het verzekeringsbewijs vermelde woonhuis;
40.4 schade veroorzaakt of ontstaan door aardbeving, vulkanische
uitbarsting of overstroming. De uitsluiting van overstroming geldt niet
voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming;

36.4 Het lek slaan van isolerend glas binnen 10 jaar na fabricagedatum. Er bestaat geen recht op schadevergoeding indien u op grond
van de door de leverancier en/of fabrikant gegeven garantie aanspraak
kunt maken op vergoeding.

40.5 schade ontstaan tijdens de leegstand of het geheel of gedeeltelijk
gekraakt zijn van het verzekerde woonhuis;

Artikel 37.

40.6 schade ontstaan als gevolg van verwaarlozing of slijtage of als
gevolg van geleidelijk inwerkende weersinvloeden;

Vervanging van glas zonder voorafgaande toestemming.

40.7 schade als gevolg van eigen gebrek van de dubbele beglazing.

37.1 Uitsluitend indien de kosten van het vervangende glas en het
inzetten ervan niet hoger zijn dan € 200,=, heeft de verzekerde het
recht om de gebroken ruiten onmiddellijk, zonder Ansvar Idéa hiervan
vooraf in kennis te stellen, te laten vervangen door een in of nabij zijn
woonplaats gevestigde glashandelaar.
37.2 Het onder 37.1 bepaalde geldt alleen indien de verzekerde binnen
3 x 24 uur de schade aanmeldt bij Ansvar Idéa en de vergoeding vindt
uitsluitend plaats na ontvangst van de gespecificeerde nota van de
glashandelaar.
Artikel 38.
Schadevaststelling.
38.1 Een glasschade die hoger is dan € 200,= of die plaatsvindt
tegelijkertijd met of als gevolg van een beschadiging van het bij
Ansvar Idéa verzekerde woonhuis, zal worden vastgesteld zoals
bepaald in artikel 10 en 29.

10

INBOEDELVERZEKERING

Artikel 42.

Artikel 41.

Omvang van de dekking.

Verzekerde inboedel.

42.1 Deze verzekering vergoedt tot maximaal de verzekerde som de
materiële schade ontstaan aan de verzekerde inboedel:

41.1 De verzekerde inboedel omvat: alle roerende goederen,
waaronder lijfsieraden, die behoren tot het particuliere huishouden
van de verzekeringnemer en degenen die met hem in gezinsverband
de op het verzekeringsbewijs vermelde woning bewonen, met
uitzondering van:

42.1.1 Zolang de inboedel aanwezig is in het (op het
verzekeringsbewijs vermelde) woonhuis (of tijdelijk in een ander
woonhuis of gebouw), wordt vergoedt de schade ontstaan als gevolg
van de gedekte oorzaken genoemd in deze voorwaarden
Inboedelverzekering.

41.1.1 onbewerkte metalen en ongezette edelstenen;

42.1.2 Zolang de inboedel aanwezig is aan de buitenkant van het op
het verzekeringsbewijs vermelde woonhuis, onder afdaken of op het
terrein dat bij dit woonhuis hoort, wordt vergoed de schade ontstaan
als gevolg van de gedekte oorzaken genoemd in deze voorwaarden
Inboedelverzekering, met uitsluiting van schade ontstaan als gevolg
van storm, water/olieschade, diefstal en vandalisme. Voor
vlaggenstok en vlag, tuinmeubelen, -gereedschap, -beelden, verlichting, wasgoed en droogrekken die zich in de tuin of op het
balkon van bewoonde gebouwen bevinden, is in dit geval echter de
uitsluiting van diefstal en vandalisme niet van toepassing.

41.1.2 handels-, beroeps- en bedrijfsgoederen, die niet door de
verzekerde als particulier of als werknemer in loondienst gebruikt
worden;
41.1.3 dieren;
41.1.4 motorrijtuigen en motorrijwielen anders dan brom-, snor- en
zoemfietsen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en hun
onderdelen en accessoires;

42.2 Indien de inboedel zich tijdelijk buiten gebouwen bevindt
(anders dan onder afdaken of op het terrein dat bij het op het
verzekeringsbewijs vermelde woonhuis hoort) wordt uitsluitend
vergoed schade ontstaan door: brand, luchtverkeer, gewelddadige
beroving en afpersing.

41.2 fietsen, brom-, snor- en zoemfietsen zijn uitsluitend onderdeel
van de inboedel zolang zij zich binnen een gebouw bevinden;
41.3 geld- en geldswaardige papieren, die eigendom zijn van de
verzekerden, zijn tot een maximum van € 454,= verzekerd tegen alle
evenementen, echter uitsluitend indien zij zich binnen het woonhuis
bevinden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 52;

Artikel 43.

41.3.1 geld- en geldswaardige papieren zijn: muntgeld en bankpapier
in euros of een buitenlandse valuta voorzover dit als wettig
betaalmiddel geldt; aandelen, effecten, wissels, cadeaubonnen, spaaren strippenkaarten en overige papieren die een zekere waarde in geld
vertegenwoordigen;

Brand.

41.4 goederen, die eigendom zijn van derden en die een verzekerde
rechtmatig onder zich heeft voor particulier gebruik, op basis van
huur, huurkoop, lening, bewaring of een andere overeenkomst tot
gebruik of bewaring behoren uitsluitend tot de inboedel, indien de
verzekerde verplicht is de beschadiging of het verlies aan de eigenaar
te vergoeden en deze schade niet is verzekerd op grond van een
andere verzekering.

43.1.1 Brand, ontstaan als gevolg van eigen gebrek of eigen bederf of
uit de aard of de natuur van de verzekerde inboedel zelf, is ook
verzekerd, met terzijdestelling van artikel 249 Wetboek van
Koophandel.

43.1 Brand is: een door verbranding veroorzaakt en met vlammen
gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen
kracht voort te planten, ongeacht de oorzaak hiervan.

43.2 Onder schade door brand ontstaan wordt eveneens verstaan:
43.2.1 schade door blikseminslag, ook al heeft deze blikseminslag
geen brand tot gevolg;

41.5 Indien de verzekeringnemer huurder is van het door hem
bewoonde woonhuis zal behalve schade aan de verzekerde inboedel
ook worden vergoed schade aan:

43.2.2 schroei-, zeng- en smeltschade;
43.2.3 schade die ontstaat tijdens het stuiten of blussen van brand of
tijdens pogingen daartoe, waaronder door het gebruik van bluswater
of andere blusmiddelen of het vermissen van goederen, bijvoorbeeld
als gevolg van diefstal, tijdens de bluswerkzaamheden of de
beredding;

41.5.1 antennes;
41.5.2 zonweringen die uitsluitend bestemd zijn voor het particulier
woongenot van de verzekerden;
41.5.3 alle onroerende goederen die door de verzekerden bij het
woonhuis zijn aangebracht; tenzij deze verzekerd zijn op grond van
de Woonhuisverzekering van het woonhuis;

43.2.4 schade die ontstaat door maatregelen, die op last van
hogerhand worden genomen om de voortgang van de brand te
verhinderen.

41.5.4 behang, witwerk, schilderwerk en betimmeringen, voorzover
dat voor rekening van de verzekeringnemer als huurder is.

43.3 Onder brand valt niet (voorzover dit geen brand als hierboven
omschreven tot gevolg heeft):

41.6 Het woonhuis is: het op het verzekeringsbewijs vermelde
woonhuis, inclusief trappenhuizen en bij de woning horende
bijgebouwen en privé bergruimten, voorzover deze niet bestemd zijn
of gebruikt worden voor bedrijfs- of beroepsuitoefening.

43.3.1 verkolen en broeien;
43.3.2 kortsluiting in en/of het doorbranden van elektrische apparaten
en motoren;
42.3.3 het oververhitten, doorbranden en/of doorbreken van ovens en
ketels.
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Artikel 47.
Artikel 44.
Aanrijding/aanvaring e.d.
Ontploffing.
47.1 Aanrijding en aanvaring door voer- en vaartuigen en het hiervan
afvallen van de lading.

44.1 Onder schade door ontploffing wordt verstaan: gehele of
gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps
verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met
inachtneming van het hierna bepaalde:

47.2 Het omvallen of afvallen van onderdelen van bomen, hijskranen
en heistellingen, voorzover dit niet door een andere verzekering is
gedekt.

44.1.1 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 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, dampen of vloeistof uit de door de scheiding
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps
met elkaar gelijk zijn geworden.

47.3 Het plotseling ineenstorten van het woonhuis of gebouw, waarin
de inboedel zich bevindt, ook indien dit het gevolg van een eigen
gebrek van het woonhuis of het gebouw, echter uitsluitend indien niet
gedekt onder een andere verzekering.
Artikel 48.
Water/olieschade.
Water en olieschade is:

44.1.2 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 een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting
gebracht.

48.1 Het onvoorzien uitstromen en/of overlopen van water of
ontsnappen van stoom uit de zich binnenshuis en/of in de belendende
percelen en/of woningen bevindende:
48.1.1 aan- of afvoerbuizen van waterleidingen en/of daarop
aangesloten waterreservoirs, badkuipen, gootstenen, wastafels,
closets en soortgelijke voorwerpen;

44.1.3 In het geval van een gehele of gedeeltelijke vernieling van
verzekerde voorwerpen door ontploffing is tevens gedekt de schade
aan de verzekerde voorwerpen, die als gevolg van die vernieling
moet worden aangemerkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke
vernieling van andere voorwerpen door ontploffing, is medegedekt
de schade aan de verzekerde voorwerpen, welke als gevolg van de
naburigheid van die vernieling moet worden aangemerkt.

48.1.2 centrale verwarmings- of warmwater installaties en aquaria
(schade aan het aquarium zelf en de inhoud ervan, anders dan door
een door de inboedelverzekering gedekte oorzaak, is uitgesloten);
48.1.3 met water gevulde zit/slaapmeubelen zoals waterbedden:
uitsluitend voorzover het uitstromen e.d. niet het gevolg is van
ondeskundige installatie en niet veroorzaakt is door een plotseling
opgetreden defect.

44.2 Ontploffing is ook verzekerd indien ontstaan als gevolg van
eigen gebrek of eigen bederf of uit de aard of de natuur van de
verzekerde inboedel zelf, met terzijdestelling van artikel 249
Wetboek van Koophandel.

48.2 Het terugstromen van water uit openbare rioleringen.
48.3 Het onvoorzien uitstromen van olie uit leidingen, tanks of vaste
verwarmingsinstallaties.

Artikel 45.
Storm.

48.4 Schade aan de verzekerde inboedel door regen-, sneeuw- of
smeltwater voor zover dit door het dak of als gevolg van breuk,
verstopping of het overlopen van een dakgoot of afvoerpijp daarvan,
is binnen gedrongen, alsmede door het binnendringen van regen,
sneeuw of smeltwater voor zover via de openbare weg, de begane
grond en via kelderramen.

Schade door storm, waaronder wordt verstaan wind met een snelheid
van tenminste 14 m per seconde, overeenkomend met windkracht 7.
Onder schade door storm wordt eveneens verstaan schade, ontstaan
tijdens storm door regen, hagel en/of sneeuw.
Artikel 46.

48.4.1 Schade als gevolg van water, onvoorzien het gebouw
binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van
plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder
hevige plaatselijke regenval wordt verstaan neerslag van tenminste
40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur, of 67 mm in 72 uur, op en/of
nabij de locatie waar de schade is ontstaan.

Luchtverkeer.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3, maar in afwijking van het
bepaalde met betrekking tot ontploffing is de inboedel ook verzekerd
tegen schade door het getroffen worden door of het ontploffen van:
46.1 een vertrekkend, vliegend, landend of vallend luchtvaartuig of
ruimtevaartuig;

Artikel 49.
Uitsluitingen water/olieschade.

46.2 een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit geworpen of
gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp;

Van water/olieschade zoals omschreven in artikel 48 is uitgesloten:

46.3 enig ander voorwerp dat getroffen is door enig voorwerp als
onder 46.1 of 46.2 bedoeld.

49.1 overstroming als gevolg van het buiten haar oevers treden van
rivieren, meren, kanalen etc., alsmede overstroming door zeewater.
Wèl verzekerd is de schade veroorzaakt door brand of ontploffing die
een gevolg is van de overstroming;
49.2 schade door water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of via
scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen;
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51.2 Lijfsieraden zijn: sieraden, die zijn gemaakt om op of aan het
lichaam gedragen te worden en vervaardigd zijn van edel- of ander
metaal (waaronder horloges), gesteente, mineralen, ivoor, koralen of
andere dergelijke stoffen, waaronder parels.

49.3 schade door neerslag of water, het gebouw binnengedrongen via
openstaande ramen, deuren en dergelijke openingen;
49.4 grondwater, tenzij dit binnendringt als omschreven in artikel
48.4;

Artikel 52.

49.5 water gebruikt bij het reinigen;

Diefstal van geld en geldswaardige papieren.

49.6 schade ontstaan door of tijdens het vullen, vervoeren of
opruimen van olietanks;

Onverminderd het bepaalde in artikel 50:
52.1 is schade door diefstal van geld en geldswaardige papieren uit
trappenhuizen, bijgebouwen en privé bergruimten te allen tijde
uitgesloten;

49.7 schade door water, gestroomd uit vul- en tuinslangen, al dan niet
aangesloten op een installatie.
49.8 lucht-, water- en bodemverontreiniging;

52.2 wordt schade als gevolg van het gebruiken of incasseren van uit
het woonhuis gestolen betaal-, giro- en bankpasjes, creditcards,
blanco cheques en betaalkaarten alleen vergoed indien de incasso
plaatsvindt binnen 6 maanden na de diefstal en voorzover de kosten
ervan niet worden gedragen door een bankinstelling.

49.9 schade als gevolg van reeds voor het totstandkomen van de
verzekering bestaande bevriezing of bestaande gebreken;
49.10 reparatiekosten van de daken, de dakgoten en afvoerpijpen;

Artikel 53.
49.11 waterschade als gevolg van slecht onderhoud of een slechte
constructie van het woonhuis, zoals bijvoorbeeld het doorlaten van
water door muren.

Diefstal uit auto's.
53.1 Indien de inboedel, waaronder lijfsieraden, tijdelijk aanwezig is
in een auto en/of aanhanger wordt ook vergoed schade door diefstal
uit de auto en/of aanhanger, mits deze deugdelijk was afgesloten en
er aantoonbare sporen van braak aanwezig zijn.

Artikel 50.
Diefstal, vandalisme, relletjes.
50.1 Schade door diefstal, al dan niet door middel van braak,
verbreking of inklimming (inbraak), van enig onderdeel van de
verzekerde inboedel indien deze zich bevindt in het (op het
verzekeringsbewijs vermelde) woonhuis of tijdelijk in een ander
bewoond woonhuis.

53.2 De schadevergoeding bij diefstal uit de auto en/of aanhanger is
maximaal € 227,= per gebeurtenis.
Artikel 54.
Schadevergoeding bij terugvinding na diefstal.

50.2 Vandalisme, uitsluitend indien gepleegd door iemand die
wederrechtelijk het woonhuis is binnen gedrongen.

54.1 Komt na een diefstal, als gevolg waarvan Ansvar Idéa tot een
schadevergoeding verplicht is, de inboedel of een gedeelte ervan
voor de uitbetaling van de schadevergoeding beschadigd weer in het
bezit van de verzekerde, dan wordt de beschadiging hiervan vergoedt
zoals geregeld in artikel 59.

50.3 Diefstal van en vandalisme aan de inboedel, aanwezig in voor
derden toegankelijke ruimten zoals trappenhuizen, of in bijgebouwen
of privé bergruimten, wordt alleen vergoed indien deze deugdelijk
afgesloten zijn en aantoonbare sporen van (buiten)braak aanwezig
zijn.

Komt het voor de uitbetaling onbeschadigd weer in het bezit van de
verzekerde dan vervalt voor het teruggevondene ieder recht op
schadevergoeding.

50.4 Diefstal van en vandalisme aan de inboedel, aanwezig in een
niet permanent bewoond woonhuis of gebouw wordt alleen vergoed
indien deze woning deugdelijk afgesloten is en aantoonbare sporen
van (buiten)braak aanwezig zijn.

54.2 Komt na diefstal de inboedel of een gedeelte ervan na de
uitbetaling van de schade in handen van Ansvar Idéa, dan kan de
verzekerde afgifte van het teruggevondene verlangen mits
tegelijkertijd de ontvangen vergoeding aan Ansvar Idéa wordt
terugbetaald. Eventuele beschadigingen worden vergoed zoals
bepaald onder 54.1. Ansvar Idéa bericht de terugvinding aan de
verzekerde. Het verzoek om afgifte moet binnen 14 dagen daarna
worden gedaan.

50.5 Relletjes, plundering en werkstaking, met uitzondering van
schade veroorzaakt door werknemers van verzekeringnemer,
afpersing en gewelddadige beroving of een poging hiertoe.
50.6 Voor verzekerde inboedel met een risicoadres binnen een van de
vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, te
weten postcodes 1000 t/m 1109; 2500 t/m 2599; 3000 t/m 3099; 3500
t/m 3599, geldt bij diefstal een eigen risico van € 226,= per
gebeurtenis. Het risico adres is het adres waarop de inboedel zich
bevindt op het moment van de diefstal.

Artikel 55.
Bereddingskosten e.d., rook en roetschade.
Boven de verzekerde som worden ook de kosten van onderstaande
onderdelen vergoed, de bereddingskosten en breek- en herstelwerk
volledig en onderdelen 55.2 t/m 55.4, 55.6 en 55.7 tot een maximum
van 10% van de verzekerde som.

Artikel 51.
Diefstal lijfsieraden.
51.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 50, is bij diefstal en bij
gewelddadige beroving van lijfsieraden door iemand die
wederrechtelijk het woonhuis, waarin de lijfsieraden zich bevinden,
is binnengedrongen, de uitkering maximaal € 2.269,= per
gebeurtenis.

55.1 Bereddingskosten: dit zijn de kosten die door een verzekerde bij
of na het plaatsvinden van een verzekerde gebeurtenis zijn gemaakt
om schade te voorkomen of te verminderen.
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55.2 Opruimingskosten: dit zijn de kosten die na het plaatsvinden
van een verzekerde gebeurtenis worden gemaakt om de restanten van
de inboedel op te ruimen.

58.2.2 kranen, aan- en afvoerbuizen voor water en geleidingen van
gas en elektriciteit;
58.2.3 rolluiken, jaloezieën, raamkoorden;

55.3 Noodverblijfskosten: dit zijn de extra uitgaven die de
verzekeringnemer noodzakelijkerwijs voor zichzelf, voor de
duurzaam met hem in gezinsverband samenwonende personen en
zijn huispersoneel heeft te doen voor voeding en huisvesting, indien
door een verzekerde gebeurtenis het door hem bewoonde woonhuis
onbewoonbaar wordt en tijdelijk elders gewoond moet worden.

58.2.4 sluitingen, deurkrukken, grendels en scharnieren;
58.2.5 en het aanleggen en onderhouden van de tuinen.
58.3 De vergoeding vindt plaats tot een maximum van 10% van de
op het schademoment geldende huurwaarde, zijnde de som van 12
maandhuren voorafgaande aan de gebeurtenis.

55.4 Veiligheidsmaatregelen: dit zijn de kosten, op last van
hogerhand gemaakt bij of na het plaatsvinden van een verzekerde
gebeurtenis, ter voorkoming van gevaar voor de openbare veiligheid.

58.4 Van vergoeding zijn uitgesloten:

55.5 Breek- en herstelwerk: vergoed wordt schade aan de verzekerde
inboedel als gevolg van breek- en herstelwerkzaamheden aan het
woonhuis, nodig voor het opsporen van defecten aan waterleiding,
centrale verwarmingsinstallatie en de daarop aangesloten leidingen
en toestellen.

58.4.1 schade door storm;

55.6 Opslagkosten: dit zijn de kosten van vervoer en opslag van de
inboedel die als gevolg van een verzekerde gebeurtenis
noodzakelijkerwijs elders opgeslagen moet worden.

Artikel 59.

55.7 Rook en roet: schade als gevolg van rook en roet, plotseling
uitgestoten door een op de schoorsteen aangesloten
verwarmingsinstallatie.

De schadevaststelling zoals omschreven in artikel 10 wordt
uitgevoerd door een schatter, waarbij wordt bepaald dat:

58.4.2 de werkzaamheden die de huurder verricht of laat verrichten,
die in strijd zijn met de bepalingen van de door hem gesloten
huurovereenkomst.

Schadevaststelling.

59.1 de grootte van de schade aan de verzekerde inboedel zal worden
vastgesteld op basis van nieuwwaarde. Nieuwwaarde is: het bedrag
dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort
en kwaliteit.

Artikel 56.
Glasscherven.
56.1 Schade aan de inboedel, veroorzaakt door glasscherven als
gevolg van het breken van ruiten, spiegels, glazen legbladen of glas
van aquaria, ongeacht de oorzaak van de glasbreuk.

59.2 Voor de volgende goederen zal de schade echter worden
vastgesteld op basis van dagwaarde:
59.2.1 kunstvoorwerpen, collecties, antiek en voorwerpen met
zeldzaamheidswaarde;

56.2 Het glas zelf is uitsluitend verzekerd tegen breuk als gevolg van
een door de Inboedelverzekering gedekte oorzaak en voorzover het
gebroken glas niet deel uitmaakt van de ramen en deuren van het
verzekerde woonhuis.

59.2.2 brom-, snor- en zoemfietsen en rijwielen;

Artikel 57.

59.2.3 voorwerpen die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij
bestemd zijn;

Levensmiddelen.

59.2.4 voorwerpen die niet vervangen worden;

Deze verzekering vergoedt de schade aan levensmiddelen,
opgeslagen in koelkasten en diepvriesinstallaties die behoren tot de
verzekerde inboedel, die veroorzaakt wordt door het uitvallen van de
elektrische stroom gedurende een periode van meer dan 6 uur als
gevolg van een storing in de stroomtoevoer of een defect aan het
apparaat. Deze schade wordt vergoed op basis van de inkoopwaarde
van de levensmiddelen.

59.2.5 voorwerpen waarvan de dagwaarde op het moment voor de
beschadiging minder bedraagt dan de helft van de nieuwwaarde.
Dagwaarde is: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering door slijtage en veroudering.
59.3 Indien een beschadigd voorwerp gerepareerd kan worden, vindt
vergoeding van de reparatiekosten plaats, tenzij deze de waarde van
het beschadigde voorwerp op het moment onmiddellijk voorafgaande
aan de beschadiging te boven gaan.

Artikel 58.

59.4 In geval van schade aan verzekerde postzegels dient als basis
voor
de
schadevergoeding
de
vervangingswaarde.
De
schadevergoeding blijft echter beperkt tot 60% van de waarden
vermeld in de laatste catalogus met daarbij behorende supplementen
van Yvert & Tellier.

Woonverplichtingen.
58.1 Indien de verzekerde de huurder is van het door hem bewoonde
woonhuis worden bij het plaatsvinden van een gedekte
schadegebeurtenis ook vergoed de door de verzekerde gemaakte
kosten voor de woonverplichtingen, voorzover deze niet voor
rekening van de verhuurder behoren te komen.

59.4.1 Voor postzegels vermeld in de "Catalogus van de Nederlandse
Vereniging van Postzegel handelaren voor Nederland en Overzeese
Rijksdelen" geldt eveneens 60% van de waarden vermeld in de
laatste uitgave van de catalogus.

58.2 Woonverplichtingen zijn: het onderhouden van de gehuurde
woning (waaronder bijbehorende bijgebouwen en bergruimten)
binnenshuis, alsook het doen of laten herstellen van:

59.5 Voor muntenverzamelingen
regeling.

58.2.1 gootstenen, privaten en closets;
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geldt een overeenkomstige

Artikel 60.

Artikel 63.

Verzekerde som, indexering, onderverzekering.

Uitsluitingen.

60.1 De verzekerde som voor de inboedel is het bedrag dat hiervoor
vermeld staat op het verzekeringsbewijs.

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 is van deze verzekering
uitgesloten schade veroorzaakt of ontstaan door aardbeving,
vulkanische uitbarsting en overstroming

60.2 Jaarlijks wordt op de premievervaldatum de verzekerde som en
in evenredigheid hiermee de premie verhoogd, verlaagd of
ongewijzigd gelaten overeenkomstig het door het Centraal Bureau
voor Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer voor woninginboedels.
De verzekerde som en de premie voor inboedels zal jaarlijks worden
aangepast op de premievervaldag die ligt na 31 maart.
60.3 Indien bij schade blijkt, dat de waarde van de inboedel hoger is
dan de op de laatste premievervaldatum overeenkomstig de volgens
het indexcijfer bepaalde verzekerde som, dan wordt voor de
vaststelling van de schade de verzekerde som verhoogd met
maximaal 25%.
60.4 Bij gebleken onderverzekering is Ansvar Idéa slechts gehouden
tot vergoeding van een evenredig deel van de schade en de
gevolgschade.
Artikel 61.
Bij verzekering na brandschade.
Ingeval van gehele of aanzienlijke vernietiging van de inboedel door
brand, wordt de door Ansvar Idéa betaalde vergoeding voor schade
en kosten automatisch bij verzekerd, zodat de bij het ingaan van het
verzekeringsjaar verzekerde som gedurende de looptijd ongewijzigd
van kracht blijft. Dit tegen pro rata premiebetaling vanaf de datum
waarop de gebeurtenis plaatsvond tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 62.
Wijziging in het risico.
62.1 Onverminderd het bepaalde in art 1.4 leidt het niet of niet tijdig
aan Ansvar Idéa melden van:
62.1.1 een wijziging van de bouwaard, de dakbedekking en/of het
gebruik van het woonhuis waarin de inboedel zich bevindt;
62.1.2 het onbewoond (zullen) zijn van het woonhuis waarin de
inboedel zich bevindt gedurende een periode van twee maanden of
langer;
62.1.3 het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het woonhuis
waarin de inboedel zich bevindt;
62.1.4 verhuizing van de inboedel naar een ander risicoadres,
bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing naar een nieuw woonadres of
voor opslag; automatisch tot een beperking van de verzekering tot
uitsluitend de oorzaken;
62.1.5 brand, ontploffing, storm en luchtverkeer, zoals deze zijn
omschreven in de voorwaarden Inboedelverzekering, zonder dat dit
leidt tot vermindering van de premie.
62.2 De beperking van de verzekering als onder 62.1 geldt niet
indien Ansvar Idéa bij bekendheid met de wijziging in het risico de
verzekering ongewijzigd zou hebben voortgezet.
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Artikel 67.

KOSTBAARHEDEN VERZEKERING

Schadevaststelling.

Artikel 64.

De schade wordt vastgesteld zoals omschreven in artikel 10 met
inachtneming van het volgende:

Verzekerde kostbaarheden.
64.1 Verzekerd zijn alle kostbare voorwerpen die behoren tot het
particuliere huishouden van de verzekeringnemer en de duurzaam
met hem in gezinsverband samenlevende personen.

67.1 Bij schade aan stellen of bij elkaar behorende stukken zal
slechts de schade aan het beschadigde of verloren gegane deel
worden vergoed, zonder daarbij rekening te houden met een
mogelijke waardevermindering van het geheel als zodanig.

64.2 Voor deze verzekering wordt verstaan onder:
sieraden: gouden en zilveren sieraden, juwelen, met uitzondering
van ongezette edelstenen;

67.2 In geval van schade zal Ansvar Idéa geen beroep doen op
onderverzekering.

bont: bontmantels, bontstola's, etc.;

67.3 Vergoeding van de schade zal plaatsvinden op basis van
nieuwwaarde, uitgezonderd bij beschadiging of verlies van:

kunst: olie- en waterverfschilderijen, etsen, litho's, tekeningen,
beeldhouwwerken, etc.;
collecties: één geheel vormende
postzegels, munten, porselein, etc.;
antiek:
antieke
meubelen,
gebruiksvoorwerpen, etc.;

verzamelingen,

antieke

klokken,

zoals

67.3.1 Sieraden, kunstvoorwerpen, antiek en voorwerpen met
zeldzaamheidswaarde: hiervoor zal de vergoeding van schade
plaatsvinden op basis van dagwaarde, waarbij een taxatierapport of
aankoopnota als richtlijn kan dienen.

van

67.3.2 Postzegels: in geval van schade aan verzekerde postzegels
dient als schadevergoeding 60% van de waarden vermeld in de
laatste catalogus van Yvert. & Tellier . Voor de postzegels vermeld in
de
"Catalogus
van
de
Nederlandse
Vereniging
van
Postzegelhandelaren voor Nederland en Overzeese Rijksdelen" geldt
eveneens 60% van de waarde vermeldt in de laatste uitgave van deze
catalogus. Voor munten geldt een overeenkomstige regeling.

antieke

muziekinstrumenten: alle niet elektrisch- en niet elektronisch
versterkte muziekinstrumenten;
gebruiksvoorwerpen: zoals horloges, chronometers, vulpennen,
vulpotloden, brillen, etc.;

67.3.3 Voorwerpen waarvan de dagwaarde op het moment voor de
schade minder bedraagt dan de helft van de nieuwwaarde: hiervoor
zal vergoeding van de schade plaatsvinden op basis van dagwaarde.

optiek: belichtingsmeters, diaprojectors, flitsapparaten, film- en
fotocamera's,
filmzonnen,
statieven,
projectieschermen,
projectietafels, telelenzen, viewers, verrekijkers, telescopen,
microscopen, etc.;

67.3.4 Nieuwwaarde is: het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen
van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. Dagwaarde is: de
nieuwwaarde
onder
aftrek
van
een
bedrag
wegens
waardevermindering door slijtage en veroudering.

elektronica: elektrische en elektronische muziekinstrumenten,
radio's,
t.v.-toestellen,
gehoorapparaten,
bandrecorders,
videocamera's en -recorders, elektronische orgels, geluidsinstallaties,
mobilofoons, semafoons, stereo installaties en -apparatuur,
videobanden, compactdiscs, laser disks, etc.;

67.4 Indien een beschadigd of verloren gegaan voorwerp hersteld dan
wel vervangen kan worden heeft Ansvar Idéa het recht dit voorwerp
te doen herstellen of te vervangen, in plaats van schadevergoeding te
geven.

huishoudelijke apparaten: wasautomaten, centrifuges, wasdrogers,
vaatwasautomaten,
fornuizen,
kookplaten,
koffieautomaten,
koelkasten, diepvrieskisten, elektrische mixers, magnetrons,
elektrische radiatoren, etc.

67.5 Bij materiële schade aan een verzekerd voorwerp, kan reparatie
alleen plaatsvinden in overleg met en na toestemming van Ansvar
Idéa. Deze vergoedt de kosten van herstel tot maximaal de
verzekerde som onder aftrek van de waarde van de restanten.

Artikel 65.

67.6 Bij geheel of gedeeltelijk verlies van een verzekerd voorwerp,
vergoedt Ansvar Idéa de waarde zoals in 67.3 bepaald, onder aftrek
van de waarde van de restanten.

Omvang van de verzekering.
Deze verzekering dekt tot maximaal de in artikel 68 omschreven
verzekerde som het geheel of gedeeltelijk verlies van en elke
materiële schade aan de verzekerde kostbaarheden, die is ontstaan
door een van buitenkomend onheil of door een plotseling van
binnenuit optredend onheil, zoals mechanische defecten, kortsluiting
etc.

Artikel 68.
Verzekerde som.
68.1
De
maximaal
verzekerde
som
voor
deze
kostbaarhedenverzekering is beperkt tot twintig procent van de
verzekerde som voor de bij Ansvar Idéa verzekerde inboedel,
waarvan de verzekerde kostbaarheden deel uitmaken.

Artikel 66.
Verzekeringsgebied.

68.2 Dit percentage is verdeeld als volgt:

De kostbaarhedenverzekering is van kracht over de gehele wereld,
met uitzondering van kunst, collecties en antiek, waarvoor de
verzekering uitsluitend geldig is zolang deze zich bevinden in het
door de verzekeringnemer bewoonde woonhuis en het eigendom zijn
van de verzekerden.

68.2.1 acht procent van de verzekerde som van de inboedel als
maximum per gebeurtenis op sieraden, bont, kunst, collecties, antiek,
muziekinstrumenten en gebruiksvoorwerpen;
68.2.2 acht procent van de verzekerde som van de inboedel als
maximum per gebeurtenis op optiek;
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Artikel 71.
68.2.3 twaalf procent van de verzekerde som van de inboedel als
maximum per gebeurtenis op elektronica;

Overgang van rechten en terugvinding.

68.2.4 acht procent van de verzekerde som van de inboedel als
maximum per gebeurtenis op huishoudelijke apparaten.

71.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 is een verzekerde bij
vermissing of diefstal van verzekerde kostbaarheden verplicht om de
overgang van rechten schriftelijk te bevestigen in een akte van cessie.

68.3 Voor verzekerde kostbaarheden die zich bevinden in een
motorrijtuig, is bij vermissing of schade ontstaan door diefstal de
maximaal verzekerde som € 227,= per gebeurtenis.

71.2 Indien een voorwerp dat verloren is gegaan binnen 3 maanden
na de datum van de schadevergoeding wordt teruggevonden, is de
verzekerde verplicht de hiervoor ontvangen schadevergoeding aan
Ansvar Idéa terug te geven, waarna Ansvar Idéa verplicht is een
eventueel gedeeltelijk verlies of een beschadiging te vergoeden.

Artikel 69.
Wijziging in het risico.

71.3 Verzekerde voorwerpen kunnen niet aan Ansvar Idéa worden
geabandonneerd.

69.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4 leidt het niet of niet
tijdig aan Ansvar Idéa melden van:

Artikel 72.
69.1.1 een wijziging van de bouwaard, de dakbedekking en/of het
gebruik van het door de verzekerden bewoonde woonhuis;

Uitsluitingen.

69.1.2 het niet bewoond (zullen) zijn van dit woonhuis gedurende
een periode van (naar verwachting) één maand of langer;

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en 63 is van deze verzekering
uitgesloten:

69.1.3 het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van dit woonhuis;

72.1 een voorwerp dat geen deel uitmaakt van een collectie of
verzameling en waarvan de aankoopwaarde respectievelijk de
dagwaarde minder bedraagt dan € 100,=.

69.1.4 verhuizing van de kostbaarheden naar een ander risico adres,
bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing naar een nieuw woonadres,
voor tentoonstellingen of voor opslag; automatisch tot een beperking
van de verzekering tot uitsluitend de oorzaken brand (uitgezonderd
zengen/schroeien), ontploffing, storm, luchtverkeer, zoals deze zijn
omschreven in de Voorwaarden inboedelverzekering.

72.2 schade geleidelijk of onmiddellijk ontstaan door of als gevolg
van: slijtage, mot, vocht, warmte, droogte, vorst en dergelijke
geleidelijk inwerkende invloeden; krassen en deuken door normaal
gebruik;

69.2 De beperking van de verzekering als onder 69.1 geldt niet voor
een verzekerde die aantoont dat als gevolg van de wijziging van het
risico geen risicoverzwaring voor Ansvar Idéa is ontstaan.

72.3 schade ontstaan door normaal gebruik, zoals het opwinden van
uurwerken;
72.4 schade ontstaan door of als gevolg van reparatie, reiniging,
bewerking, regulatie, afstelling (convergentie) of bijstelling,
tenzijdeze handeling noodzakelijk is geworden als gevolg van een
aantoonbare schade aan het voorwerp door een verzekerde
gebeurtenis;

Artikel 70.
Einde van de verzekering.
70.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 eindigt deze verzekering
zodra de verzekeringnemer ophoudt zijn woonadres in Nederland te
hebben, tenzij anders is overeengekomen.

72.5 schade die is ontstaan doordat de verzekerde niet die
voorzorgsmaatregelen tot behoud of bescherming van zijn eigendom
had getroffen die redelijkerwijs van hem verwacht mochten worden;

70.2 De verzekering eindigt door eigendomsovergang van de
verzekerde kostbaarheden.

72.6 schade ontstaan door van binnenkomend onheil aan computers,
informatiedragers en randapparatuur.

17

ONGEVALLENVERZEKERING
Artikel 73.

Artikel 76.

Verzekerden.

Uitkering bij blijvende invaliditeit.

73.1 Verzekerden zijn de verzekeringnemer en de tot zijn huishouden
behorende personen, voorzover dezen op het verzekeringsbewijs
vermeld staan.

76.1 Bij blijvende invaliditeit van een verzekerde, die het rechtstreeks
en uitsluitend gevolg is van een ongeval als omschreven in artikel 74,
keert Ansvar Idéa aan de getroffen verzekerde of aan degene die aan
Ansvar Idéa ten behoeve van de verzekerde kwijting kan verlenen, bij
volledige blijvende invaliditeit de hiervoor vastgestelde verzekerde
som uit en bij gedeeltelijke invaliditeit, een met de mate van
invaliditeit overeenkomend percentage van deze verzekerde som.

73.2 Kinderen van de verzekeringnemer of tot zijn huishouden
behorende personen (onder wie stief-, adoptie- en pleegkinderen zijn
totdat zij de leeftijd van vijf jaar bereikt hebben automatisch mee
verzekerd tot maximaal 10% van de vastgestelde verzekerde sommen
voor blijvende invaliditeit of overlijden, zonder dat hier extra premie
voor verschuldigd is.

76.2 Blijvende invaliditeit is: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)
verlies van enig deel of orgaan van het lichaam, zonder rekening te
houden met het beroep van de verzekerde.

73.3 Deze Ongevallenverzekering met Doorlopende Reisverzekering
kan alleen worden afgesloten indien de verzekeringnemer deze
tenminste voor zichzelf, zijn echtgeno(o)t(e)/partner en hun
minderjarige kinderen afsluit.

76.3 De mate van invaliditeit wordt bepaald met inachtneming van de
onderstaande percentages:
geheel verlies van de geestelijke vermogens:
volledige organische verlamming:
geheel functie verlies van beide ogen:
van één oog:
maar indien door Ansvar Idéa al voor één oog is uitgekeerd:
algehele doofheid van beide oren:
van één oor:
maar indien door Ansvar Idéa al voor één oor is uitgekeerd:
verlies of algehele onbruikbaarheid van de arm boven het
ellebooggewricht:
de arm beneden het ellebooggewricht:
hand:
duim:
wijsvinger:
iedere andere vinger:
een been tot in het heupgewricht:
een been onder het kniegewricht:
voet:
een grote teen:
iedere andere teen:
een long:
beide nieren:
één nier:
maar indien door Ansvar Idéa al voor één nier is uitgekeerd:
de milt:
het reukvermogen of de smaak:

Artikel 74.
Ongeval.
74.1 Ongeval is: een plotselinge, onvrijwillige, van buitenkomende
geweldsinwerking op het lichaam van een verzekerde waaruit dood,
letsel of benadeling van zijn gezondheid rechtstreeks voortvloeit.
74.2 Als ongeval wordt ook beschouwd:
74.2.1 val in het water of enige andere stof;
74.2.2 verdrinking of verstikking;
74.2.3 isolatie van de buitenwereld door enige ramp of onheil;
74.2.4 zonnesteek en bevriezing, met uitzondering van hitteberoerte,
warmte- of koudebevanging;
74.2.5 infectie of bloedvergiftiging in aansluiting op een verwonding;
74.2.6 verwikkelingen als gevolg van medische behandeling van
ongevalsletsel.
Artikel 75.

100%
100%
100%
40%
60%
50%
20%
30%
75%
65%
60%
25%
15%
10%
70%
60%
50%
10%
3%
30%
100%
20%
80%
10%
10%

Bij verlies van verschillende vingers van één hand door één of meer
ongevallen zal niet meer worden uitgekeerd dan het voor de gehele
hand vermelde percentage.

Uitkering bij overlijden.
75.1 In geval van overlijden van een verzekerde als rechtstreeks en
uitsluitend gevolg van een ongeval zoals omschreven in artikel 74,
keert Ansvar Idéa de hiervoor vastgestelde verzekerde som bij
overlijden uit.

76.4 Bij gedeeltelijk verlies (anders dan voor het reukvermogen of de
smaak) en in andere niet onder 76.3 genoemde gevallen van blijvende
invaliditeit, ook die van mindere betekenis, wordt de vergoeding
vastgesteld naar de mate van blijvende invaliditeit, die het letsel voor
het lichaam als geheel oplevert, met een maximum van het genoemde
percentage voor het betrokken lichaamsdeel.

75.1.1 De Staat der Nederlanden of een Buitenlandse Staat hebben als
eventuele erfgenaam van een overleden verzekerde geen aanspraak op
deze uitkering bij overlijden, tenzij zij hiertoe door de overleden
verzekerde uitdrukkelijk als zodanig zijn aangewezen.

76.5 De mate van blijvende invaliditeit zal altijd in Nederland worden
vastgesteld, door een in Nederland te houden medisch onderzoek en
naar Nederlandse begrippen en maatstaven en zal worden vastgesteld
op basis van het (functie) verlies zonder rekening te houden met
uitwendig geplaatste kunst- of hulpmiddelen. Indien inwendige kunstof hulpmiddelen zijn geplaatst, wordt met het daarmee verkregen
geringere (functie) verlies wel rekening gehouden.

75.2 Indien in verband met hetzelfde ongeval door Ansvar Idéa al een
uitkering krachtens blijvende invaliditeit van deze verzekerde is
gedaan, wordt het al uitgekeerde bedrag op de uitkering bij overlijden
in mindering gebracht. Indien reeds meer is uitgekeerd dan de
uitkering bij overlijden, zal dit meerdere niet worden teruggevorderd.

76.6 Indien door één-en-hetzelfde ongeval voor meerdere
lichaamsdelen of organen geheel of gedeeltelijk (functie) verlies
ontstaat, zullen de vastgestelde uitkeringspercentages voor het
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(functie) verlies van elk lichaamsdeel bij elkaar worden opgeteld tot
maximaal 100% van de verzekerde som voor volledige blijvende
invaliditeit. Ook bij meer ongevallen tijdens de duur van de
verzekering overkomen zal de som van alle uitkeringen de voor
volledig blijvende invaliditeit verzekerde som niet te boven gaan.

78.2.2 voor verzekerden van 71 t/m 75 jaar: 65% korting met een
maximale uitkering van € 6.807,=;

76.7 Geen uitkering wordt verleend voor de verergering van een
bestaande ziekelijke toestand. 76.8 Indien reeds voor het ongeval
(functie) verlies van het betrokken lichaamsdeel of orgaan bestond,
wordt de uitkering voor blijvende invaliditeit naar evenredigheid
verlaagd.

78.3 De leeftijd, aan de hand waarvan de onder 78.2 genoemde
percentages en maxima zullen worden vastgesteld is de leeftijd van de
verzekerde op het moment van het plaatsvinden van het ongeval.

Artikel 77.

Verplichtingen bij ongeval.

Tijdstip vaststelling blijvende invaliditeit.

Onverminderd de verplichtingen bij schade zoals bepaald in artikel 9
gelden bij een ongeval dat een verzekerde overkomt de volgende
verplichtingen:

78.2.3 voor verzekerden van 76 jaar en ouder: 80% korting met een
maximale uitkering van € 4.538,=

Artikel 79.

77.1 Indien na 12 maanden sinds de dag van het ongeval de genezing
nog niet tot stand is gekomen en/of de mate van de blijvende-,
volledige- of gedeeltelijke invaliditeit nog niet met zekerheid kan
worden vastgesteld, kan Ansvar Idéa haar oordeel opschorten tot
uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval.

79.1 Zodra een verzekerde door een ongeval in een toestand is
geraakt, waarbij men in het algemeen geneeskundige hulp behoort in
te roepen en in elk geval, zodra hij door een ongeval geheel of
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden tot het verrichten van zijn
werkzaamheden, dient hij zich onder de behandeling van een arts te
stellen of gesteld te worden door zijn verzorgers. Zodra door hetzelfde
ongeval bij herhaling een toestand of ongeschiktheid als hiervoor
bedoeld optreedt, bestaat dezelfde verplichting.

77.2 In geval het onder 77.1 bepaalde van toepassing is, zal na de daar
genoemde termijn van 12 maanden tot het tijdstip van de eventuele
definitieve vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit, de
wettelijke rente worden vergoed boven de uitkering die wegens
blijvende invaliditeit verschuldigd zal blijken te zijn. De rente zal
gelijktijdig met de uitkering voor blijvende invaliditeit worden
uitgekeerd.

79.2 Alle door Ansvar Idéa in redelijkheid verlangde inlichtingen
omtrent het ongeval, het verloop van de behandeling en/of de
tegenwoordige en vroegere gezondheidstoestand van de getroffen
verzekerde dienen zo spoedig mogelijk, volledig, nauwkeurig en naar
waarheid aan Ansvar Idéa te worden verstrekt.

77.3 Ansvar Idéa kan een verzekerde tegemoet komen met een
voorschot. Indien als voorschot vanwege de blijvende invaliditeit
meer is uitgekeerd dan uiteindelijk wegens de blijvende invaliditeit
verschuldigd zal blijken te zijn, is de verzekerde verplicht dit
meerdere op vordering van Ansvar Idéa terug te betalen tenzij artikel
75 van toepassing is.

79.3 De verzekerde dient, zolang zulks medisch gewenst is, onder
behandeling van een arts te blijven. Hij dient de voorschriften van die
arts op te volgen en na te laten, wat nadelig is voor de genezing en het
herstel van de validiteit.

77.4 Indien binnen 12 maanden na de dag van het ongeval, de
getroffen verzekerde is overleden voordat de mate van blijvende
invaliditeit is vastgesteld, vindt geen of geen verdere uitkering plaats
wegens diens blijvende invaliditeit, tenzij aangetoond wordt dat het
overlijden niet het uitsluitend en rechtstreeks gevolg van het ongeval
is.

79.4 Aan de arts van Ansvar Idéa dient steeds toegang tot de
verzekerde worden verleend en gelegenheid worden gegeven tot het
instellen van een geneeskundig controle onderzoek. De aanwijzingen
van de arts van Ansvar Idéa dienen - voor zover zij niet in strijd
komen met de door de behandelende arts gegeven voorschriften nauwkeurig te worden nagekomen. De kosten van deze geneeskundige
controle, ook indien deze in een speciale inrichting geschiedt, zijn
voor rekening van Ansvar Idéa.

77.5 Indien de verzekerde overlijdt, nadat 12 maanden sinds de dag
van het ongeval zijn verstreken maar voordat de mate van blijvende
invaliditeit is vastgesteld, vindt uitkering plaats op basis van de
blijvende invaliditeit van de verzekerde.

79.5 Indien de verzekerde, terwijl hij lijdt aan de gevolgen van een
ongeval, zich zonder voorafgaande toestemming van Ansvar Idéa van
Nederland begeeft naar een plaats buiten Nederland vervalt het recht
op uitkering met betrekking tot alle gevolgen van het ongeval, die
gedurende het verblijf buiten Nederland optreden. Ansvar Idéa kan
aan de hier bedoelde toestemming een voorwaarde verbinden.

77.6 In de gevallen genoemd onder 77.4 en 77.5 vindt de vaststelling
van de uitkering wegens blijvende invaliditeit plaats naar de mate van
de blijvende invaliditeit, die op basis van de medische rapporten naar
redelijke verwachting voor de verzekerde zou zijn ingetreden indien
deze niet was overleden.

Uitkering bij blijvende invaliditeit 65+.

79.6 Van iedere medische behandeling en iedere hervatting van een
medische behandeling van het ongevalsletsel dient ten behoeve van de
vergoeding binnen 3 x 24 uur nadat voor het eerst hiervoor een arts is
geraadpleegd mededeling te worden gedaan aan Ansvar Idéa.

78.1 Na een ongeval, een verzekerde van 66 jaar of ouder overkomen,
zal in geval van blijvende invaliditeit deze worden vastgesteld
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 76 en 77, maar op de
uitkering zal het onder 78.2 genoemde percentage in mindering
worden gebracht, terwijl het uitkeringsbedrag aan een maximum is
gebonden.

79.7 Het niet nakomen van de verplichtingen onder 79.1 t/m 79.5 kan
tot verlies van het recht op uitkering leiden, indien Ansvar Idéa
hierdoor in een redelijk belang is geschaad tenzij de
verzekerde/begunstigde aantoont dat hem ten aanzien van het niet
nakomen van deze verplichtingen - gezien de omstandigheden - geen
enkel verwijt te maken valt.

Artikel 78.

78.2 De percentages en maxima zijn:
78.2.1 voor verzekerden van 66 t/m 70 jaar: 50% korting met een
maximale uitkering van € 11.345,=;
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Artikel 80.
82.3.1 indien Ansvar Idéa het verzwaarde risico accepteert, de
verzekering tegen een hogere premie en/of aan het risico aangepaste
voorwaarden voortgezet;

Te late aanmelding.
80.1 Wordt de aanmelding van een ongeval later gedaan dan de in
artikel 9 en 79 genoemde termijn, maar voordat 5 jaar sinds de
ongevalsdatum is verstreken, kan niettemin recht op uitkering wegens
overlijden of invaliditeit ontstaan, mits ten genoegen van Ansvar Idéa
wordt aangetoond dat:

82.3.2 indien Ansvar Idéa het verzwaarde risico niet wil verzekeren,
blijft de verzekering uitsluitend van kracht voor ongevallen die deze
verzekerde overkomen buiten zijn beroep of werkzaamheden,
onverminderd het recht van de verzekeringnemer om in dit geval,
binnen 30 dagen na de kennisgeving door Ansvar Idéa van de
beperking van de verzekering, deze verzekering volledig te
beëindigen.

80.1.1 ten gevolge van buitengewone omstandigheden de aanmelding
niet eerder heeft plaatsgevonden;
80.1.2 de blijvende invaliditeit of het overlijden het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een ongeval;

82.4 Zolang Ansvar Idéa geen kennis heeft gekregen van de
verandering van beroep of werkzaamheden, geldt ingeval een ongeval
mocht plaatsvinden, het volgende:

80.1.3 de gevolgen van het ongeval niet vergroot zijn door ziekte,
gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of geestesgesteldheid van
de verzekerde;

82.4.1 Indien deze verandering bij tijdige melding geen aanleiding zou
zijn geweest tot bijzondere voorwaarden en/of premiewijziging, vindt
normaal uitkering plaats.

80.1.4 door de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de
behandelend geneesheer zijn opgevolgd;

82.4.2 Indien de verandering bij tijdige melding zou hebben geleid tot
toepassing van bijzondere voorwaarden en/of premieverhoging, zal
uitkering geschieden met inachtneming van deze bijzondere
voorwaarden en in verhouding van de oude tot de nieuwe premie.

80.1.5 alsnog zoveel mogelijk de door Ansvar Idéa gevraagde
medewerking en inlichtingen (als omschreven in artikel 79) worden
verstrekt.

82.4.3 Indien de beroepsverandering van dien aard is dat Ansvar Idéa bij bekendheid daarmede - de verzekering niet zou hebben voortgezet
voor risico's betreffende beroep en werkzaamheden, bestaat uitsluitend
recht op uitkering indien het ongeval verzekerde niet in verband met
diens beroep of werkzaamheden is overkomen.

(Aan alle bovengenoemde punten moet worden voldaan).
Artikel 81.
Medische geschillen.

Artikel 83.
81.1 Indien met betrekking tot een uitkering bij overlijden en/of bij
blijvende invaliditeit tussen Ansvar Idéa en de getroffen verzekerde of
de begunstigde een geschil ontstaat van medische aard, dan zal dit
geschil worden voorgelegd aan een Commissie van drie deskundigen.
Het oordeel van deze Commissie zal door partijen worden aanvaard
als een hen bindend advies. Ieder der partijen benoemt een
deskundige, die daarna tezamen een derde benoemen.

Einde van de ongevallenverzekering.
83.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 8 kan de
ongevallendekking van deze verzekering niet beëindigd worden:
83.1.1 door schriftelijke opzegging door Ansvar Idéa tegen de
vervaldatum;

81.2 Indien binnen een maand, nadat een van de partijen heeft
meegedeeld een bindend advies te verlangen, de benoeming van drie
deskundigen niet heeft plaatsgevonden, dan zal op verzoek van de
meest gerede partij de benoeming plaatsvinden door de Kantonrechter
te Amsterdam.

83.1.2 door opzegging door Ansvar Idéa na aanmelding van een
schadegeval tenzij er opzettelijk een onware of onvolledige opgave is
gedaan of het ongeval door een verzekerde of een begunstigde met
opzet is veroorzaakt;

81.3 De aan het advies verbonden kosten worden door de partijen voor
gelijke delen gedragen en dienen gelijktijdig met de aanvraag tot
advies aan de Commissie te worden voldaan. Met handhaving van het
overige in dit artikel bepaalde, kunnen partijen in onderling overleg in
plaats van een Commissie, een deskundige aanstellen, aan wie het
geschil zal worden voorgelegd.

83.1.3 door opzegging door Ansvar Idéa na een risicowijziging;
83.1.4 door opzegging door Ansvar Idéa wegens wanbetaling, tenzij
de wanbetaling sinds het moment waarop de premie uiterlijk
verschuldigd was tenminste drie maanden heeft geduurd. In al deze
gevallen heeft Ansvar Idéa wel het recht de dekking ten aanzien van
de doorlopende reisverzekering te beëindigen en de verzekering
uitsluitend voort te zetten als een Mini All-In verzekering.

Artikel 82.

83.2 Behalve de in artikel 8 genoemde gevallen kan de
verzekeringnemer de ongevallen verzekering ook voor één of meer
verzekerden tussentijds beëindigen:

Wijziging van beroep of werkzaamheden.
82.1 Indien gedurende de looptijd van de verzekering een verzekerde
een ander beroep of andere werkzaamheden gaat uitoefenen dan bij
het aangaan van de verzekering is opgegeven, dient overeenkomstig
het bepaalde in artikel 1.4 hiervan zo spoedig mogelijk (uiterlijk
binnen 14 dagen nadat de wijziging is ingegaan) schriftelijk
mededeling aan Ansvar Idéa te worden gedaan.

83.2.1 indien deze verzekerde in ernstige mate blijvend invalide is of
lijdt aan een slopende ziekte;
83.2.2 zodra de verzekerde 66 jaar of ouder is. In al deze gevallen is
de verzekeringnemer verplicht voor deze verzekerde de gehele
ongevallenverzekering met doorlopende reisverzekering te
beëindigen.

82.2 Indien naar inzicht van Ansvar Idéa de wijziging van het beroep
of de werkzaamheden geen wijziging of een verlaging van het risico
betekent, wordt de verzekering onveranderd voortgezet.

83.3 Indien een verzekerde zich buiten Nederland vestigt, wordt de
verzekering voor wat betreft deze verzekerde automatisch beëindigd,
zonder dat premierestitutie plaatsvindt.

82.3 Indien naar inzicht van Ansvar Idéa de wijziging van het beroep
of de werkzaamheden een verzwaring van het risico betekent, wordt:
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84.1.16 ongevallen de verzekerde overkomen in en door de militaire
dienst of tijdens het verblijf in een onderzeeboot.

Artikel 84.
Uitsluitingen.

84.2 De uitsluiting van atoomkernreacties, zoals bedoeld in artikel 3,
is niet van toepassing voorzover het betreft dood, letsel of benadeling
van de gezondheid die voortkomt uit de geneeskundige behandeling
met radioactieve straling van een gedekt ongeval.

84.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 zal door Ansvar Idéa
geen uitkering verleend worden voor:
84.1.1 ongevallen ontstaan door opzet en/of goedvinden van de
verzekerde of een andere bij de uitkering belanghebbende;

84.3 Nimmer wordt als "ongeval" beschouwd dood, letsel of
benadeling van de gezondheid, direct of indirect, veroorzaakt door:

84.1.2 ongevallen ontstaan in verband met het door de verzekerde
plegen van of deelnemen aan een misdrijf of een poging daartoe;

84.3.1 ziekten en/of ziekelijke toestand in de gewone zin des woords
of geneeskundige behandeling daarvan;

84.1.3 ongevallen ontstaan als gevolg van het op roekeloze wijze in
gevaar brengen van leven en lichaam, tenzij dit waagstuk noodzakelijk
was bij pogingen van een verzekerde tot redding van zichzelf,
anderen, dieren of goederen of indien de beroepsvervulling van de
verzekerde dit noodzakelijkerwijs met zich meebrengt;

84.3.2 een vóór het ongeval reeds aanwezige gebrekkige
gezondheidstoestand, geestelijke afwijking of enig lichaamsgebrek.

84.1.4 ongevallen een verzekerde overkomen, terwijl hij onder
invloed verkeerde van alcohol;
84.1.5 ongevallen waarvan het ontstaan op enigerlei wijze in relatie
staat tot het gebruiken van of verslaafd zijn aan bedwelmende,
opwekkende of soortgelijke middelen tenzij het gebruik
overeenkomstig het voorschrift van een arts geschiedt en de
verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden;
84.1.6 de gevolgen van een door de verzekerde ondergane medische
behandeling, zonder dat er enig verband bestaat met een door de
verzekering gedekt ongeval;
84.1.7 een ongeval dat verband houdt met het gebruiken van een
gemotoriseerd vliegtuig of helikopter, anders dan als passagier van een
erkende luchtvaartmaatschappij op een geregelde luchtlijn of van een
twee- of meermotorig vliegtuig van een erkende chartermaatschappij,
die bij de vlucht gebruik maakt van erkende vliegvelden;
84.1.8 ongevallen de verzekerde overkomen als bestuurder van een
motorrijwiel of scooter van 50cc of meer;
84.1.9 ongevallen ontstaan tijdens het beroepsmatig gebruik door de
verzekerde van hout- en metaalbewerkingsmachines;
84.1.10 ongevallen de verzekerde overkomen tijdens het
bergbeklimmen, klettern en dergelijke, of tijdens een berg- of gletsjer
tocht zonder erkende gids, tenzij het gaat om een bergwandeltocht die
langs uitgezette paden wordt gevolgd;
84.1.11 ongevallen de verzekerde overkomen bij voorbereiding tot of
deelname aan wedstrijden met motorrijtuigen, motorvaartuigen,
racefietsen en paarden, tenzij in deze wedstrijden het snelheidselement
niet overheerst;
84.1.12 ongevallen de verzekerde overkomen tijdens de beoefening
van een lichamelijke sport als (neven-) beroep;
84.1.13 ongevallen de verzekerde overkomen in verband met het
beoefenen van of deelnemen aan de jacht;
84.1.14 ongevallen de verzekerde overkomen bij wintersporten anders
dan schaatsen, sleetje rijden of langlaufen. Indien “wintersport” op het
verzekeringsbewijs is vermeld is er wel dekking tijdens de uitoefening
van wintersport, met uitzondering van ijshockey, ski-alpinisme, skibob, bobsleeën, skeleton, rodelen, ski-zeilen, swingbo, ijszeilen,
biatlon
alsmede
deelname
aanof
voorbereiding
tot
wintersportwedstrijden.
84.1.15 ongevallen de verzekerde overkomen bij het deltavliegen,
hanggliding, parasailing en/of parachutespringen;
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DOORLOPENDE REISVERZEKERING
Artikel 85.

Artikel 87.

Verzekerden.

Verzekeringsgebied.

De verzekerden voor de ongevallenverzekering, omschreven in artikel
73, zijn tevens de verzekerden voor de Doorlopende Reisverzekering.

Het verzekeringsgebied van de Doorlopende reisverzekering is,
afhankelijk van de gekozen c.q. de op het verzekeringsbewijs
vermelde dekking:

Artikel 86.
87.1 Standaard
Omvang van de verzekering.
Reizen binnen Europa exclusief Nederland, doch inclusief de landen
rondom de Middellandse Zee, Madeira en de Canarische eilanden.

Gedurende een reis van maximaal 45 aaneengesloten dagen
(Standaarddekking) of maximaal 60 aaneengesloten dagen (Europa- of
Werelddekking) binnen het verzekeringsgebied zoals omschreven in
artikel 87, zijn verzekerd:

87.2 Europa
Reizen binnen Europa inclusief Nederland en de landen rondom de
Middellandse Zee, Madeira en de Canarische eilanden.

86.1 indien de verzekerden op reis gaan, tenminste 24 uur buiten de
eigen woonplaats verblijven, en door een ongeval of acute ziekte
worden getroffen: de door hen gemaakte geneeskundige kosten en/of
all-risk extra kosten, zoals deze zijn omschreven in artikel 88 en 89,
voorzover deze kosten niet verhaalbaar zijn op enige andere
verzekering of sociale voorziening.

87.3 Wereld
Dit houdt in een reisverzekering in de gehele wereld.
87.4 Inzake een reis binnen Nederland geldt het volgende:

86.1.1 De vergoeding vindt plaats op basis van kostprijs.
87.4.1 er dient sprake te zijn van een vakantie of anderzijds
aantoonbaar recreatief verblijf buiten de eigen woonplaats met 2
overnachtingen buitenshuis;

86.2 Alle voorwerpen die de verzekerden in de vorm van reisbagage,
zoals deze is omschreven in artikel 90, bij zich hebben of gedurende
de reis aanschaffen, en binnen de verzekeringstermijn vooruit-, na- of
terug (doen) zenden.

87.4.2 of dagtrips die worden ondernomen op basis van een vooraf
geboekt arrangement, al dan niet buitenshuis; bij een dagtrip zonder
boeking geldt de dekking uitsluitend tijdens het recreatieve verblijf op
de plek van bestemming, mits dit het aantoonbare bezoek aan een
museum, tentoonstelling, natuur- of pretpark of soortgelijke activiteit
betreft, echter met uitzondering van bezoek/meedoen aan
(sport)wedstrijden of toernooien.

86.3 De onder 86.2 genoemde voorwerpen zijn verzekerd tegen
schade door verlies, diefstal, waardevermindering of beschadiging
door van buitenkomende onheilen, tot maximaal de verzekerde som
per verzekerde, zonder dat door Ansvar Idéa een beroep op
onderverzekering zal worden gedaan. Gevolgschade wordt niet
vergoed.

Artikel 88.
86.4 Indien de maximale reisduur, zoals omschreven in artikel 86 en
afhankelijk van de op het verzekeringsbewijs vermelde dekking, per
reis door een onvoorziene vertraging buiten de wil van verzekerden
wordt overschreden, blijft de doorlopende reisverzekering kosteloos
van kracht tot het eerstvolgende tijdstip van mogelijke terugkeer.

Geneeskundige kosten.
88.1 Geneeskundige kosten zijn: de noodzakelijke medische kosten,
die voor een verzekerde zijn ontstaan, indien hij zich, als gevolg van
een tijdens de reis optredende acute ziekte of acuut optredende
complicaties bij bestaande kwalen of een ongeval ter plaatse onder
geneeskundige behandeling moet stellen. Indien door deze
behandeling de maximale reisduur wordt overschreden, dan blijft de
verzekering van kracht totdat de verzekerde op medische indicatie
terug kan keren naar Nederland.

86.4.1 Als begin van de reis geldt: het moment waarop de verzekerde
dan wel de verzekerde reisbagage de vaste woon- of verblijfplaats van
de verzekerde heeft verlaten.
86.4.2 Als einde van de reis geldt: het moment waarop de verzekerde
dan wel de verzekerde reisbagage in de vaste woon- of verblijfplaats is
teruggekeerd.

88.2 Medische kosten zijn uitsluitend: honoraria van artsen,
ziekenhuis- en operatiekosten, kosten van de door de arts
voorgeschreven röntgenopnamen, radioactieve bestralingen, massage,
verband- en geneesmiddelen, de kosten van de door de specialist
voorgeschreven inwendig of uitwendig geplaatste kunst- en
hulpmiddelen, waaronder krukken, kosten van medisch noodzakelijk
vervoer van een verzekerde naar artsen en ziekenhuizen.

86.4.3 Indien de verzekerde na een ongeval of ernstige ziekte in
Nederland terugkeert en aansluitend naar het ziekenhuis wordt
vervoerd, wordt als einde van de reis beschouwd: het moment van
aankomst in het ziekenhuis.
86.5 Tenzij het bepaalde onder 86.4 van toepassing is, kan voor een
reis die langer heeft geduurd dan de maximale reisduur, zoals
omschreven in artikel 86 en afhankelijk van de op het
verzekeringsbewijs vermelde dekking, alleen aanspraak op kosten- of
schadevergoeding worden gemaakt indien de verzekerde ten genoegen
van Ansvar Idéa aantoont dat de gebeurtenis op basis waarvan
aanspraak op vergoeding wordt gemaakt zich heeft voorgedaan terwijl
de maximale reisduur nog niet was overschreden.

88.2.1 Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient de
verzekerde rechten te kunnen ontlenen aan een in Nederland gesloten
ziektekostenverzekering,
ziekenfonds
of
andere
ziektekostenvoorziening.
88.2.2 Ansvar Idéa vergoedt alleen de kosten die niet onder een
reguliere particuliere ziektekostenverzekering, ziekenfonds of andere
ziektekostenvoorziening verzekerd zijn.

86.6 De verzekerde is verplicht bij schade bewijsstukken van het
begin en einde van de reis te tonen.
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88.2.3 Als verzekerde voor het desbetreffende land geen rechten kan
ontlenen aan de ziektekostenverzekering, stellen wij de hoogte van de
uitkering als volgt vast:
Als uitgangspunt neemt Ansvar Idéa de vergoeding op basis van de
ziektekostenverzekering bij de ziektekostenverzekeringsmaatschappij
van verzekerde op basis van de meest uitgebreide dekking. De
vergoeding van Ansvar Idéa bestaat dan uit een aanvulling op datgene
dat niet onder de meest uitgebreide dekking verzekerd is.

de verzekerde samenlevende partner en de verblijfskosten met een
maximum van 3 dagen en de eventuele verblijfskosten voor de mee
verzekerde gezinsleden;
89.2.2 bij vervoer naar Nederland: de kosten van het vervoer van het
stoffelijk overschot van de overledene en indien noodzakelijk de extra
reiskosten van de mee verzekerde gezinsleden;
89.2.3 in het geval dat er geen mee verzekerde gezinsleden zijn en
indien dit noodzakelijk is in verband met het vervoer van de
overledene: de reis- en verblijfskosten tot maximaal 7 dagen van het
familielid of de met de verzekerde duurzaam samenlevende partner,
die uit Nederland moet overkomen;

88.2.4 Nota’s dienen bij voorkeur in het Frans, Duits of Engels te
worden opgesteld. Originele anderstalige nota’s dienen op dusdanige
wijze te zijn opgemaakt dat zonder verdere navraag kan worden
opgemaakt tot welke vergoeding Ansvar Idéa is gehouden.
88.3 Nabehandelingskosten in Nederland worden vergoed indien de
ziekte of het ongeval heeft plaatsgehad in het buitenland. De
vergoeding vindt plaats gedurende ten hoogste 12 maanden vanaf de
dag waarop de bedoelde behandeling is begonnen.

89.3
bij
plotselinge
terugroeping
wegens
ernstige
familieomstandigheden: de extra reiskosten voor de terugreis in
verband met het direct teruggeroepen worden naar Nederland;
89.3.1 ernstige familieomstandigheden als boven bedoeld zijn
uitsluitend:

88.4 Nabehandelingskosten worden echter niet vergoed indien deze
verhaalbaar zijn op enige particuliere- of sociale verzekering, of in
geval van opgetreden complicaties bij bestaande kwalen indien de
verzekerde daarvoor reeds voor de aanvang van de reis onder
doktersbehandeling in Nederland was.

88.3.1.1 een met levensgevaar gepaard gaande ziekte of ongeval of het
overlijden van naaste familieleden in de eerste of tweede graad of de
met de verzekerde duurzaam samenlevende partner, mits dit gezien de
gezondheidstoestand van de overledene niet redelijkerwijs te
verwachten was;

88.5 Indien door een ongeval tijdens de reis het gebit, waaronder ook
een kunstgebit, van verzekerde wordt beschadigd, worden de
tandheelkundige of tandtechnische kosten tot een maximum van
€ 227,= vergoed. In geval van acute tand- of kiespijn worden de
tandheelkundige of tandtechnische kosten tot een maximum van
€ 114,= vergoed. Deze kosten worden alleen vergoed, indien de kosten
ter plaatse zijn gemaakt op voorschrift van een (erkende) tandarts en
de behandeling een spoedeisend karakter droeg. Vervoer naar en van
de tandheelkundige komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Nabehandelingskosten in Nederland worden niet vergoed.

89.3.1.2 een belangrijke zaakschade aan de eigendommen van een
verzekerde door brand, inbraak, explosie, blikseminslag, storm of
overstroming;
89.4 de kosten van opsporing, redding en/of berging en transport en de
pogingen hiertoe, die na een ongeval of vermissing van een
verzekerde door of namens bevoegde instanties zijn ondernomen.
Artikel 90.

Artikel 89.
Reisbagage.
All-risk extra kosten.
90.1 Reisbagage is: alle voorwerpen, ook documenten waaronder,
paspoorten, rijbewijzen, reisbiljetten, die de verzekerden op reis met
zich meenemen voor privé doeleinden of voor gezamenlijk gebruik.
Nadrukkelijk valt hieronder recreatiemateriaal zoals ski's en
toebehoren, (wind)surfmateriaal, kampeeruitrusting, rijwielen,
kinderwagens en kostbaarheden (waaronder te verstaan zijn: foto-,
film- en geluidsapparatuur, draagbare tv's, sieraden, bont, lederen of
suède kleding, muziekinstrumenten e.d.).

All-risk extra kosten zijn: De kosten zoals genoemd in de artikelen
89.1 t/m 89.3 worden vergoed indien vooraf toestemming is verleend
door de ANWB Alarm Centrale.
89.1 bij ziekte of ongeval:
89.1.1 het vervoer op medische indicatie van de verzekerde naar
Nederland, waaronder de kosten van een ambulancevliegtuig en
indien op medische indicatie eveneens noodzakelijk, de extra kosten
van de meereizende gezinsleden;

90.1.1 De dekking voor reisbagage is subsidiair. Dit betekent dat een
specifiek voor de voorwerpen gesloten verzekering voorgaat boven
deze verzekering.

89.1.2 indien als gevolg van ziekte of ongeval de medische verzorging
ter plaatse plaatsvindt:

90.2 Geld, cheques, girobetaalkaarten, creditcards, giro-, bank- en
betaalpasjes zijn echter uitgesloten.

89.1.2.1 de extra verblijfskosten van mee verzekerde gezinsleden
indien hun aanwezigheid op medische indicatie is vereist of indien ten
behoeve van de behandeling de verzekerde voor langer dan 5 dagen in
een ziekenhuis is opgenomen;

Artikel 91.
Verzekerde sommen.

89.1.2.2 de reis- en verblijfskosten van het familielid of de met de
verzekerde duurzaam samenlevende partner die uit Nederland moet
overkomen;

Per onderdeel gelden de maximaal verzekerde sommen zoals vermeld
op het verzekeringsbewijs.
Artikel 92.

89.1.2.3 de terugreiskosten van de meereizende gezinsleden die jonger
zijn dan 16 jaar, indien degenen die tijdens de reis voor hen zorgen als
gevolg van de acute ziekte of het ongeval hiertoe niet in staat zijn;

Verplichtingen van verzekerden.

89.2 bij overlijden:

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 79 gelden ten aanzien van
de Doorlopende Reisverzekering de volgende verplichtingen:

89.2.1 bij begrafenis of crematie ter plaatse: de overkomst van
familieleden van de overledene t/m de 2e graad en de duurzaam met

92.1 Indien wegens acute ziekte of de behandeling van een ongeval
aanspraak zal worden gemaakt op vergoeding van de geneeskundige
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kosten hiervan, dan dient onmiddellijk (binnen 3x24 uur nadat voor
het eerst een arts is geraadpleegd voor de gevolgen van het ongeval)
mededeling aan Ansvar Idéa te worden gedaan, onder opgave van de
plaats waar de behandeling plaatsvindt. Van iedere hervatting van de
behandeling dient eveneens onmiddellijk mededeling te worden
gedaan.

93.2 Indien een beschadigd voorwerp gerepareerd kan worden, vindt
vergoeding van de reparatiekosten plaats, tenzij deze de waarde van
het beschadigde voorwerp op het moment onmiddellijk voorafgaande
aan de beschadiging te boven gaat.

92.2 De verzekerde dient de originele en gespecificeerde nota's van de
geneeskundige kosten te overleggen.

Uitsluitingen.

Artikel 94.

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 84 zijn van deze
verzekering uitgesloten:

92.3 Ingeval van diefstal of verlies van reisbagage dient een
verzekerde onmiddellijk na het bemerken hiervan aangifte te doen bij
de politie en het plaatsvinden van de diefstal, het verlies of een
beschadiging tijdens het vervoer of tijdens het verblijf in een hotel
laten
vaststellen
door
een
vertegenwoordiger
van de
verantwoordelijke
vervoerder
(conducteur/stationschef,
scheepskapitein, reisleider, luchthavenpersoneel e.d.) of door de
hoteldirectie.

94.1 van de onderdelen geneeskundige kosten en all-risk extra kosten:
94.1.1 kosten die worden gemaakt wegens ongevallen, die van de
verzekering zijn uitgesloten;
94.2 van het onderdeel reisbagage:

92.4 Beschadigde voorwerpen dienen altijd mee teruggenomen te
worden naar Nederland. Met reparatie dient gewacht te worden totdat
de expert van Ansvar Idéa de gelegenheid heeft gehad het beschadigde
voorwerp te inspecteren, tenzij de reparatie een zo een dwingend en
spoedeisend karakter heeft dat uitstel van de reparatie redelijkerwijs
niet van de verzekerde verlangd kan worden.

94.2.1 kunstvoorwerpen, voorwerpen met zeldzaamheids- of
antiquiteitswaarde, collecties, verzamelingen, koopmansgoederen, niet
gezette edelstenen, niet bewerkte metalen, dieren, huisraad en
kostbaarheden die naar hun aard of gebruik niet bestemd zijn om op
reis meegenomen te worden;
94.2.2 waardepapieren, anders dan die genoemd in artikel 90.1;

92.5 De aanmelding van diefstal, verlies, waardevermindering of
beschadiging van reisbagage dient te gebeuren binnen één maand na
het einde van de reis door inzending van een volledig ingevuld en
ondertekend schadeaangifteformulier, dat vergezeld is van schriftelijke
bewijsstukken van:

94.2.3 voertuigen, aanhangers, (lucht)vaartuigen (waaronder
opblaasboten, deltavliegers, valschermen en zeilvliegtuigen) inclusief
hun standaarduitrusting, brandstof, onderdelen en accessoires en
autoradio's;

92.5.1 de aangifte en schadevaststelling als omschreven onder 92.3;

94.2.4 schade door inbeslagname of verbeurdverklaring, anders dan
wegens een verkeersongeval;

92.5.2 de omstandigheden waaronder de schade zich heeft
voorgedaan;

94.2.5 schade door langzaam inwerkende weersinvloeden, slijtage en
mot;

92.5.3 het bezit, de waarde en de ouderdom van de gestolen, verloren
gegane of beschadigde voorwerpen;

94.2.6 schade door diefstal, verlies, waardevermindering of
beschadiging van reisbagage die onbeheerd of onvoldoende beheerd is
achtergelaten, tenzij deze reisbagage zich bevond in een deugdelijk
afgesloten compartiment (kluis, cabine, hut, kofferruimte e.d.;) en
sporen van buitenbraak aan dit compartiment aanwezig zijn en de
documenten of voorwerpen van buitenaf niet gezien konden worden.
(De zgn. derde of vijfde deur van personenauto's dient hiertoe
afgedekt te zijn met een vast gemonteerde voorziening zoals een
hoedenplank);

92.5.4 de begin- en einddatum van de reis;
92.5.5 het niet nakomen van deze verplichtingen leidt tot verlies van
ieder recht op schadevergoeding indien en voorzover Ansvar Idéa
hierdoor in een redelijk belang is geschaad.
Artikel 93.

94.2.7 reisbagage die is achtergelaten in een afgesloten compartiment
van een voertuig tussen 22.00 uur en 07.00 uur plaatselijke tijd. Deze
is niet verzekerd tegen diefstal, vermissing of beschadiging;

Schadevaststelling reisbagage.
93.1 Ingeval van diefstal, verlies, waardevermindering of
beschadiging van reisbagage wordt de vergoeding vastgesteld op basis
van nieuwwaarde voor voorwerpen niet ouder dan één jaar.

94.2.8 reisbagage die zich bevindt in auto's zonder afgesloten
kofferruimte (waaronder kampeerauto's, stationcars, autobusjes) is
uitsluitend gedekt tegen diefstal, verlies, waardevermindering of
beschadiging als gevolg van een plotseling van buitenkomend onheil
die het voertuig overkomt of (met uitzondering van documenten of
kostbaarheden) indien zij gedurende een korte stop (om te eten, te
rusten of om een dringende reden) tijdens de heen- en terugreis of op
doorreis hierin achtergelaten zijn;

93.1.1 De vergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde voor
voorwerpen ouder dan één jaar en voor surfplanken, rijwielen, brillen
en contactlenzen.
93.1.2 De vergoeding vindt plaats op basis van vervangingswaarde
voor documenten als paspoorten, rijbewijzen en reisbiljetten.
93.1.3 Nieuwwaarde is: het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen
van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

94.2.9 schade door verlies, diefstal of beschadiging van: foto-, film-,
beeld-, geluids-, computer- en andere elektronische apparatuur,
sieraden,
horloges,
brillen
en
contactlenzen,
bontwerk,
(auto)telecommunicatie apparatuur en reisdocumenten, als deze
artikelen bij vervoer per vliegtuig, bus, trein of boot niet als
handbagage zijn meegenomen.

93.1.4 Dagwaarde is: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag
wegens waardevermindering door slijtage en veroudering.
93.1.5 Vervangingswaarde is: het bedrag dat nodig is voor het
verkrijgen van nieuwe soortgelijke documenten van de daartoe
bestemde autoriteiten of instanties.
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94.3 Te allen tijde is van het onderdeel reisbagage uitgesloten: iedere
schade die is ontstaan doordat de verzekerde niet die
voorzorgsmaatregelen voor het behoud en/of de bescherming van zijn
eigendommen had getroffen, welke redelijkerwijs van hem konden
worden verwacht.
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Alleen als deze rubriek uitdrukkelijk op de polis is
meeverzekerd, zijn deze voorwaarden van toepassing

DOORLOPENDE
ANNULERINGSVERZEKERING

van de reis vermelde persoon die niet in deze polis wordt genoemd.
Artikel 95.
Artikel 97.
De verzekerde voor de ongevallen verzekering, omschreven in artikel
73, zijn tevens de verzekerden voor de Doorlopende
Annuleringsverzekering.

Bijzondere uitsluitingen.
Naast de uitsluitingen als omschreven in artikel 3 bestaat geen recht
op vergoeding indien een verzoek tot schadevergoeding wordt
ingediend op grond van feiten of omstandigheden die reeds bij het
aangaan van de verzekering redelijkerwijs de noodzakelijkheid of
wenselijkheid van annulering, uitstel of voortijdige terugkeer
moesten doen verwachten.

Artikel 96.
Omvang van de dekking.
96.1 Recht op vergoeding bestaat uitsluitend indien in één of meer
van de volgende gebeurtenissen aanleiding is of zijn tot annulering,
uitstel of voortijdige terugkeer:

Artikel 98.

96.1.1 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van een
verzekerde, familieleden in de eerste of tweede graad of van
degene(n) net wie de verzekerde duurzaam in gezinsverband
samenwoont en een gemeenschappelijk huishouden voert, mits zulks
gezien de gezondheidstoestand bij het aangaan van de verzekering
redelijkerwijs niet was te verwachten.

Schadevergoedingen.
98.1 Annulering:
98.1.1 De aan de reisorganisator volgens de bij hem geldende regels
verschuldigde annuleringskosten met inbegrip van de aan een
eventuele overboeking verbonden kosten.

96.1.2 Complicaties bij zwangerschap van een verzekerde of de met
hem samenwonende partner.

98.1.2 De aan de verhuurder op grond van de huurovereenkomst
verschuldigde huurgelden. Zulks uitsluitend indien en voor zover
overboeking of verhuur aan een ander, gedurende dezelfde periode of
een gedeelte daarvan, niet mogelijk is gebleken.

96.1.3 Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, de met
hem samenwonende partner of een bij hem inwonend kind
onverwacht moet ondergaan.

98.2 Maximale uitkering:
96.1.4 Het door de verzekerde op medisch advies niet kunnen
ondergaan van een voor de vakantiebestemming noodzakelijke
inenting.

Het bedrag van de uitkering per gebeurtenis kan nooit hoger zijn dan
de verzekerde som per persoon, resp. per reis, zoals vermeld op het
polisblad.

96.1.5 Een ernstige schade aan het eigendom van verzekerde, de door
verzekerde gehuurde woning of aan het bedrijf waar de verzekerde
werkzaam is, waardoor zijn aanwezigheid dringend noodzakelijk is.

98.3 Uitstel en voortijdige terugkeer:
Een gedeelte van het verzekerde bedrag, in verhouding van het aantal
niet genoten vakantiedagen tot het totaal aantal verzekerde dagen.
Als niet genoten vakantiedagen worden ook beschouwd de dagen die
een verzekerde gedurende de vakantieperiode op medische indicatie
in een ziekenhuis heeft doorgebracht, mits er sprake is van een
opnameduur van meer dan 24 uur. Deze dekking geldt alleen voor de
verzekerde die in het ziekenhuis opgenomen wordt en zijn
meeverzekerde gezinsleden.

96.1.6 Overlijden, ernstige acute ziekte of ernstig ongevalsletsel van
in het buitenland woonachtige personen waardoor de voorgenomen
huisvesting bij die personen - dan wel (tijdelijk) elders - niet
mogelijk is.
96.1.7 Onvrijwillige werkloosheid van een verzekerde na een vast
dienstverband, mits deze als kostwinner is aan te merken.
96.1.8 Het onvoorzien uitvallen van het voor de vakantiereis te
gebruiken privé vervoermiddel als gevolg van brand, explosie,
diefstal, aanrijding of enig ander van buiten komend onheil, indien
redelijkerwijs niet tijdig voor het vertrek voor reparatie of
vervanging kan worden zorggedragen.

98.4 Vertraging:
Een gedeelte van het verzekerde bedrag, in verhouding van het aantal
niet genoten vakantiedagen (tot ten hoogste 3 dagen), mits er sprake
is van een arrangement met een duur van meer dan 3 dagen, tot het
totaal aantal verzekerde dagen en wel bij vertraging van:

96.1.9 Als verzekerde een reis annuleert ten gevolge van een in de
artikelen 96.1.1 t/m 96.1.8 genoemde gebeurtenis die een reisgenoot
is overkomen, bestaat eveneens recht op uitkering. Vergoeding vindt
alleen plaats als deze reisgenoot een eigen annuleringsverzekering
heeft en uit hoofde daarvan een uitkering heeft ontvangen en
verzekerde door de annulering van de reisgenoot alleenreizend
wordt. Een reisgenoot is de op het boekings-/reserveringsformulier

- 24 tot 28 uur:
- 28 tot 32 uur:
- 32 uur of meer:

1 dag.
2 dagen.
3 dagen.

Uitsluitend vertraging in vervoer per trein, bus, boot of vliegtuig, is
verzekerd tot de maximaal aangegeven dagen.
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AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN
Artikel 99.
100.4 Zaakschade is: beschadiging en/of vernietiging en/of verloren
gaan van stoffelijke goederen van anderen dan de verzekerden, met
inbegrip van de rechtstreeks hieruit voortvloeiende schade.

Verzekerden.
99.1 Indien de verzekeringnemer de verzekering heeft gesloten in
gezinsverband zijn verzekerd:

Artikel 101.

99.1.1 de verzekeringnemer;

Verzekerde hoedanigheid.

99.1.2 zijn bij hem/haar inwonende echtgeno(o)t(e);

101.1 Deze verzekering is van kracht indien de verzekerde als
particulier aansprakelijk is. De aansprakelijkheid verband houdende
met het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep, het
verrichten van betaalde handenarbeid, alsmede het vervullen van de
militaire of burgerlijke dienstplicht is niet gedekt.

99.1.3 de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen;
99.1.4 hun minderjarige kinderen, waaronder adoptie-, pleeg- en
stiefkinderen;

101.2 Deze beperkingen van de hoedanigheid gelden niet voor:
99.1.5 hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder adoptie-,
pleeg- en stiefkinderen, die bij hen inwonen of voor studie of ter
vervulling van militaire of burgerlijke dienstplicht uitwonend zijn;

101.2.1 het huispersoneel bij het vervullen van hun taak;
101.2.2 mee verzekerde kinderen, indien zij tijdens vakantie of vrije
tijd werkzaamheden voor anderen verrichten, al dan niet tegen
betaling.

99.1.6 hun minderjarige logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet
wordt gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere
datum;

101.3 De aansprakelijkheid van kinderen zoals omschreven onder
101.2.2 is slechts verzekerd voorzover hun aansprakelijkheid niet
wordt gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere
datum. Aanspraken van de werkgever of diens rechtverkrijgenden of
nagelaten betrekkingen zijn niet gedekt.

99.1.7 hun inwonende grootouders, ouders, schoonouders,
ongehuwde bloed- en aanverwanten, voor zover hun
aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering, al
dan niet van oudere datum;
99.1.8 hun huispersoneel, voorzover hun aansprakelijkheid verband
houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde.

Artikel 102.
Onderlinge aansprakelijkheid verzekerden.

99.2 Met "inwonend" en "in gezinsverband samenlevend" als
bedoeld onder 99.1 wordt gelijkgesteld het verblijf houden in een
(verpleeg)tehuis, rust- of herstellingsoord mits degene die dit betreft
in hoofdzaak door de verzekeringnemer wordt onderhouden.

102.1 De onderlinge aansprakelijkheid van de verzekerden ten
opzichte van elkaar is uitsluitend mee verzekerd voor de door de
betrokken verzekerden geleden personenschade en voor zover deze
verzekerden terzake van het gebeurde geen aanspraken uit andere
hoofde hebben.

99.3 Indien de verzekeringnemer de verzekering heeft gesloten als
alleenstaande zijn verzekerd:

102.2 De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens huispersoneel
voor schade tengevolge van bedrijfsongevallen,
ook voor zaakschade, is mee verzekerd.

99.3.1 de verzekeringnemer;
99.3.2 zijn minderjarige logés, voorzover hun aansprakelijkheid niet
wordt gedekt door een andere verzekering;

Artikel 103.

99.3.3 het huispersoneel, voorzover hun aansprakelijkheid verband
houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde.

Zekerheidstelling.

100.1 Deze verzekering dekt over de gehele wereld de
aansprakelijkheid van de verzekerden in hun verzekerde
hoedanigheid voor personen- of zaakschade veroorzaakt of ontstaan
tijdens de verzekeringsduur.

103.1 Indien een overheid wegens een onder deze verzekering
gedekte schade het stellen van geldelijke zekerheid verlangt ter
waarborging van de rechten van benadeelden, of voor de
invrijheidstelling van een verzekerde, zal Ansvar Idéa deze zekerheid
als voorschot verstrekken tot ten hoogste 10% van het verzekerde
bedrag en nooit tot een hoger bedrag dan € 22.689,= per gebeurtenis
voor alle verzekerden tezamen. Als één gebeurtenis wordt ook
aangemerkt een reeks van gebeurtenissen, die met elkaar
samenhangen en die een gemeenschappelijke oorzaak hebben.

100.2 Per gebeurtenis, waaronder tevens wordt verstaan een reeks
van gebeurtenissen die met elkaar samenhangen en die een
gemeenschappelijke oorzaak hebben, vergoedt Ansvar Idéa voor alle
verzekerden tezamen maximaal de op het verzekeringsbewijs
vermelde verzekerde som, tenzij in een andere voorwaarde van deze
aansprakelijkheidsverzekering uitdrukkelijk anders is bepaald.

103.2 De verzekerden zijn verplicht Ansvar Idéa vooraf schriftelijk te
machtigen om over deze zekerheid te beschikken zodra deze wordt
vrijgegeven; zij zullen alle medewerking moeten verlenen om de
terugbetaling ervan te verkrijgen. Indien een lager bedrag dan de
verleende zekerheidstelling wordt teruggegeven dan zijn de
verzekerden verplicht het verschil aan Ansvar Idéa te voldoen.

100.3 Personenschade is: letsel of aantasting van de gezondheid al
dan niet de dood tengevolge hebbend en de daarmee rechtstreeks
verband houdende gevolgen.

103.3 De zekerheid wordt pas verleend na schriftelijke toestemming
van de verzekeringnemer. Door het geven van toestemming
aanvaardt de verzekeringnemer de persoonlijke verplichting tot
terugbetaling van de zekerheidstelling binnen de daarvoor gestelde

Artikel 100.
Omvang van de dekking.
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termijn indien de verzekerde te wiens behoeve de zekerheidstelling
wordt verleend, in gebreke blijft deze terug te betalen aan Ansvar
Idéa.

andere hoofde heeft, worden eerst in mindering gebracht;
105.2.2 er wordt geen schade vergoed wanneer de vorderende partij
een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken
benadeelde, natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen;

103.4 Ansvar Idéa dient de verleende zekerheidstelling binnen 10
dagen na teruggave door de betreffende instantie, maar uiterlijk
binnen één jaar na het verlenen ervan, volledig terugontvangen te
hebben van de verzekerde voor wie zij is verleend ofwel van de
verzekeringnemer.

105.2.3 er wordt per gebeurtenis nooit meer uitgekeerd dan € 1.000,=
voor alle benadeelden tezamen.
Artikel 106.

103.5 Indien bij een schade onder meerdere Ansvar Idéa
verzekeringen, of onder meerdere onderdelen van deze verzekering,
ook aanspraak gemaakt kan worden op een zekerheidstelling, dan zal
Ansvar Idéa uitsluitend krachtens één van deze andere verzekeringen
of onderdelen van deze verzekering deze zekerheid bij wijze van
voorschot verlenen.

Aansprakelijkheid voor motorrijtuigen.
106.1 Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
met of door een motorrijtuig, waaronder ook begrepen een
motorrijwiel of een brom-, snor- of zoemfiets, dat een verzekerde in
eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.

Artikel 104.
106.2 Deze uitsluiting geldt niet voor:
Aansprakelijkheid voor onroerend goed.
106.2.1 de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
toegebracht als passagier van een motorrijtuig, waaronder tijdens het
in- en uitstappen. Het bepaalde ten aanzien van de onderlinge
aansprakelijkheid tussen verzekerden, zoals omschreven in artikel
102 en ten aanzien van opzicht, zoals omschreven in artikel 110 blijft
echter onverminderd van toepassing;

104.1 Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer of
één van de bij hem inwonende verzekerden:
104.1.1 als bezitter van een door hem bewoond woonhuis met de
daarbij behorende bebouwingen, ook indien een deel daarvan wordt
verhuurd;

106.2.2 de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer, de bij hem
inwonende echtgeno(o)t(e) of de met hem in gezinsverband
samenwonende personen als werkgever van het huispersoneel, voor
schade binnen Nederland door het huispersoneel veroorzaakt met of
door een motorrijtuig, waarvan geen van de andere verzekerden dan
het huispersoneel, houder of bezitter is;

104.1.2 als bezitter van een woning die nog niet of niet meer door
hem wordt bewoond, voor een periode van maximaal 12 maanden na
het verkrijgen of verlaten van de woning;
104.1.3 als bezitter van een in Europa gelegen tweede woning,
recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex, mits
deze niet uitsluitend dienen tot verhuur aan derden;

106.2.3 de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt door of met motorisch voortbewogen maaimachines,
kinderspeelgoed en dergelijke gebruiks-voorwerpen, mits zij een
snelheid van 10 km per uur niet kunnen overschrijden, alsmede van
op afstand bediende modelauto's;

104.1.4 als verhuurder van een bij Ansvar Idéa verzekerd woonhuis,
echter uitsluitend de aansprakelijkheid voor schade aan de
eigendommen van de huurders door water of olieschade, zoals deze
begrippen zijn omschreven in de artikelen 24 en 25, met een
maximum van 10% van de verzekerde som van dit woonhuis, tot een
maximum van € 45.378,=

106.2.4 de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt met of door een aanhangwagen of caravan, uitsluitend
voor zover de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen niet
van kracht is.

104.2 De aansprakelijkheid van een verzekerde: voor schade
veroorzaakt door brand aan de door hem voor vakantiedoeleinden
gehuurde woning en de daartoe behorende inboedel. Voor deze
schade geldt een eigen risico van € 45,= per gebeurtenis; voor schade
veroorzaakt door een antenne, ook voor schade aan het door hem
gehuurde en bewoonde pand. Een aanspraak die voortkomt uit een
verplichting tot vrijwaring jegens de huiseigenaar in verband met
schade, door een antenne veroorzaakt, is mee verzekerd.

106.3 De onder 106.2.1 t/m 4 omschreven dekking geldt niet
voorzover de aansprakelijkheid of de schade wordt gedekt door een
elders lopende verzekering, al dan niet van oudere datum.
106.4 Deze uitsluiting is eveneens niet van toepassing op de
aansprakelijkheid van een verzekerde - mits deze jonger is dan 18
jaar - voor schade veroorzaakt bij joyriding met een motorrijtuig.

104.3 De uitsluiting voor opzicht, zoals omschreven in artikel 110 is
bij 104.2 niet van toepassing.

106.4.1 Onder joyriding wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik
van een motorrijtuig, zonder de bedoeling te hebben zich dit
motorrijtuig toe te eigenen.

104.4 Alle overige aansprakelijkheid voor schade door onroerend
goed, waaronder voor onroerend goed in aanbouw of door exploitatie
of eigendom van onroerend goed, is uitgesloten.

106.4.2 Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid ingeval van diefstal of
verduistering van het motorrijtuig en de schade aan het motorrijtuig
zelf.

Artikel 105.

106.4.3 Uitdrukkelijk wordt bepaald dat ingeval van joyriding zonder
geweldpleging de onder 106.4 genoemde uitzondering op de onder
106.1 omschreven uitsluiting niet van kracht is, indien voor het
motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.

Vriendendienst
105.1 Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van een
verzekerde, zullen wij ons niet beroepen op de omstandigheid dat de
schade is toegebracht terwijl er sprake was van het verlenen van een
vriendendienst door de verzekerde.
105.2 Voor het toekennen van de schadevergoeding geldt:
105.2.1 Alle aanspraken op vergoeding, die een benadeelde uit
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Artikel 107.

Artikel 110.

Aansprakelijkheid voor vaartuigen.

Opzicht.

107.1 Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade in verband met
het houden, gebruiken of besturen van een vaartuig.

110.1 De aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een
verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft is verzekerd tot
een bedrag van maximaal € 5.000,=, tenzij:

107.2 Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
110.1.1 een verzekerde of iemand namens hem die zaken onder zich
heeft uit hoofde van een (neven)bedrijf of (neven)beroep of uit
hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst
of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning);

107.2.1 de aansprakelijkheid voor schade toegebracht met of door
roeiboten, kano's, zeilplanken en op afstand bestuurde modelboten;
107.2.2 personenschade veroorzaakt met of door zeilboten met een
zeiloppervlakte van ten hoogste 16m2, tenzij deze boten zijn
uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer
dan 3 KW (ongeveer 4 PK);

110.1.2 een verzekerde die zaken onrechtmatig onder zich heeft;
110.1.3 het schade betreft aan motorrijtuigen, (sta)caravans,
vouwwagens, zeilplanken, zeil- en motorvaartuigen en
luchtvaartuigen die een verzekerde of iemand namens hem onder
zich heeft.

107.2.3 de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt als passagier van een vaartuig. Het bepaalde ten aanzien
van onderlinge aansprakelijkheid, zoals omschreven in artikel 102
ten aanzien van opzicht, zoals omschreven in artikel 109 blijft echter
onverminderd van toepassing.

Artikel 111.
Uitsluiting wapens.

107.3 De onder 107.2.1 t/m 3 omschreven dekking geldt niet
voorzover de aansprakelijkheid of de schade wordt gedekt door een
elders lopende verzekering al dan niet van oudere datum.

111.1 Uitgesloten is de schade veroorzaakt in verband met het bezit
en/of het gebruik van wapens als bedoeld in de Wet Wapens en
Munitie, waarvoor de verzekerde geen vergunning heeft.

Artikel 108.
111.2 De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met
het bezit en/of gebruik van vuurwapens tijdens de jacht of de
voorbereiding daartoe is alleen gedekt indien uitdrukkelijk mee
verzekerd.

Aansprakelijkheid voor luchtvaartuigen.
108.1 Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
met of door een luchtvaartuig, een modelvliegtuig, een zeilvliegtuig,
een zweefvliegtuig, een doelvliegtuig, een valschermvliegtuig, een
kabelvlieger, een luchtschip, een modelraket alsmede een ballon met
een diameter van meer dan 1 meter in gevulde toestand.

Artikel 112.
Uitsluiting contractuele aansprakelijkheid.

108.2 Deze uitsluiting geldt niet voor:

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit
het niet, niet volledig, niet op de juiste wijze of niet tijdig nakomen
van een overeenkomst.

108.2.1 de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door op
afstand bediende modelvliegtuigen waarvan het gewicht ten hoogste
20 kg bedraagt;

Artikel 113.

108.2.2 de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt als passagier van een luchtvaartuig, waaronder tijdens
het in- en uitstappen. Het bepaalde ten aanzien van onderlinge
aansprakelijkheid, zoals omschreven in artikel 102, en ten aanzien
van opzicht, zoals omschreven in artikel 110 blijft echter
onverminderd van toepassing.

Uitsluiting seksuele gedragingen.
Niet gedekt is de aansprakelijkheid:
113.1 van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of
voortvloeiende uit zijn/haar seksuele of seksueel getinte gedragingen
van welke aard ook;

108.3 De onder 108.2.1 en 2
omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid of de
schade wordt gedekt door een andere verzekering al dan niet van
oudere datum.
Artikel 109.

113.2 van een tot een groep behorende verzekerde voor schade
veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel
getinte gedragingen van welke aard dan ook, van één of meer tot de
groep behorende personen, ook ingeval niet de verzekerde zelf zich
zodanig heeft gedragen.

Opzet.

Artikel 114.

109.1 Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn
handelen of nalaten.

Woonplaats buiten Nederland.
114.1 De aansprakelijkheid van een verzekerde die zijn woonplaats
niet of niet langer in Nederland heeft is uitgesloten, tenzij hij een
minderjarige logé is, zoals bedoeld in artikel 99.

109.2 Uitgesloten is de (eigen) aansprakelijkheid van een in een
groepsverband optredende verzekerde voor door rechtspersonen
geleden schade die het beoogde of zekere gevolg is van een
gedraging of gedragingen van de groep, ook ingeval niet de
verzekerde zelf deze schade opzettelijk heeft veroorzaakt.

114.2 De aansprakelijkheid van een verzekerde die zich in het
buitenland vestigt wordt tot uiterlijk 30 dagen na zijn vertrek uit
Nederland nog gedekt.
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Artikel 115.
Rechtsbijstand.
115.1 Ansvar Idéa heeft het recht, maar is nooit verplicht, om een
verzekerde die strafrechtelijk vervolgd wordt en die geen beroep kan
doen op de rechtsbijstand verzekering, door een raadsman te laten
bijstaan.
115.1.1 In dit geval is de verzekerde verplicht hiertoe zijn
medewerking te verlenen en de feitelijke leiding van het proces over
te laten aan Ansvar Idéa en de door haar aangewezen raadsman.
Indien een verzekerde wordt veroordeeld kan Ansvar Idéa hem niet
verplichten tegen het gewezen vonnis hoger beroep aan te tekenen.
115.2 De kosten van met goedvinden of op verlangen van Ansvar
Idéa gevoerde procedures en in haar opdracht verleende
rechtsbijstand en de wettelijke rente over het door de verzekering
gedekte gedeelte van
De hoofdsom worden ook boven de verzekerde som vergoed.
115.3 Uitgesloten van vergoeding zijn boetes, afkoopsommen,
dwangsommen en met een strafproces samenhangende
gerechtskosten.
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RECHTSBIJSTAND VERZEKERING
117.6 sociale wetsbijstand: bijstand, indien een verzekerde wil
optreden terzake van vorderingen op grond van sociale wetgeving;

Artikel 116.
Verzekerden.

117.7 juridische adviezen: juridische adviezen inzake een geschil
worden ten hoogste tweemaal per jaar en niet meer dan éénmaal
terzake van dezelfde kwestie verstrekt;

Verzekerden zijn:
116.1 in hun hoedanigheid van particulier en werknemer en als
passagier van motorrijtuigen en (lucht-) vaartuigen:

117.8 zekerheid: indien een overheid wegens een onder het deel
rechtsbijstand van deze verzekering gedekte schade het stellen van
geldelijke zekerheid verlangt voor de invrijheidstelling van een
verzekerde, dan zal deze worden verleend zoals bepaald in artikel
103, echter tot een maximum van € 11.345,=.

116.1.1 de verzekeringnemer;
116.1.2 de bij hem inwonende echtgenote of de partner met wie hij
duurzaam in gezinsverband samenwoont;

Artikel 118.
116.1.3 hun minderjarige kinderen, waaronder adoptie-, pleeg- en
stiefkinderen.

Verzekeringsgebied.

116.2 uitsluitend in hun hoedanigheid van particulier:

118.1 De dekking omschreven onder 117.1 t/m 117.3 en 117.8 wordt
verleend voor de gehele wereld.

116.2.1 hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder adoptie-,
pleeg- en stiefkinderen, die bij hen inwonen of voor studiedoeleinden
of het vervullen van de militaire of burgerlijke dienstplicht elders in
Nederland wonen;

118.2 De dekking omschreven onder 117.4 t/m 117.6 wordt
uitsluitend verleend terzake van een geschil met of een vordering op
een in Nederland gevestigde wederpartij of indien het Nederlands
recht van toepassing is.

116.2.2 de inwonende ouders of schoonouders;
118.3 De dekking omschreven onder 117.7 wordt alleen verstrekt
voorzover het recht van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland of
Oostenrijk van toepassing is.

116.3 voor zover zij een vordering kunnen instellen tot voorziening
in de kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een
gebeurtenis waarvoor krachtens deze verzekering aanspraak op
rechtsbijstand bestaat: de nabestaanden van de verzekerden.

Artikel 119.

116.4 Als inwonend worden ook beschouwd de genoemde
echtgeno(o)t(e)/partner, kinderen en ouders die in Nederland verblijf
houden in een (verpleeg) tehuis, rust- of herstellingsoord, en in
hoofdzaak door de verzekeringnemer worden onderhouden.

Belangenverschillen verzekerden.
Bij geschillen tussen de verzekerden onderling zal krachtens deze
verzekering uitsluitend rechtsbijstand verleend worden aan de
verzekeringnemer.

Artikel 117.
Artikel 120.
Omvang van de rechtsbijstand.
Belang, eigen risico en verzekerde som.
De door deze verzekering gedekte rechtsbijstand bestaat uit:
120.1 De rechtsbijstand zal aan de verzekerde worden verleend
indien zijn belang meer dan € 453,= bedraagt.

117.1 verhaalsbijstand: het verhalen van een door een verzekerde
geleden schade op derden, die daarvoor wettelijk aansprakelijk zijn;

120.2 De verzekerde draagt van elke gebeurtenis een eigen risico van
€ 113,= van de totale kosten.

117.1.1 indien een verhaalsactie niet slaagt door onvermogen van de
wederpartij zal Ansvar Idéa tot een maximum van € 454,= de
zaakschade aan de verzekerde vergoeden mits de gebeurtenis in
Nederland heeft plaatsgevonden met een in Nederland gevestigde
wederpartij of het Nederlands recht van toepassing is en geen verhaal
of vergoeding op andere wijze mogelijk is;

120.2.1 Voor arbeidsrechtelijke bijstand draagt de verzekerde een
eigen risico van € 226,= van de totale kosten.
120.2.2 Indien een verzekerde zijn zaak via Ansvar Idéa laat
behandelen door DAS Rechtsbijstand, komt het eigen risico te
vervallen.

117.2 strafrechtsbijstand: het bijstaan van een verzekerde in een
tegen hem ingestelde strafvervolging, bij het onderzoek en terzake
van alle in verband daarmee genomen maatregelen;

120.3 Voor de verplichtingen van Ansvar Idéa is € 9.076,= minus het
geldende eigen risico, de maximaal uit te keren vergoeding van de
kosten van rechtsbijstand per gebeurtenis voor alle verzekerden
tezamen. Meerdere schaden of geschillen uit hoofde van dezelfde
oorzaak gelden als één gebeurtenis.

117.3 contractsrechtsbijstand: het bijstaan van een verzekerde in
geschillen, die betrekking hebben op de vergoeding of reparatie van
een schade die door een onder 116.1 gedekte gebeurtenis is ontstaan
en indien een verzekerde wil optreden terzake van vorderingen
krachtens verbintenissen uit overeenkomst;

120.4 Indien een verzekerde een gebeurtenis zo laat aanmeldt dat
alleen tegen aanzienlijk hogere kosten rechtsbijstand verleend kan
worden, vergoedt Ansvar Idéa alleen de kosten van rechtsbijstand die
bij tijdige aanmelding nodig zou zijn geweest.

117.4 burenrechtelijke bijstand: bijstand, indien een verzekerde wil
optreden terzake van vorderingen krachtens het burenrecht en/of
erfdienstbaarheden;
117.5 arbeidsrechtelijke bijstand: bijstand, indien een verzekerde
wil optreden terzake van vorderingen uit arbeidsovereenkomst;
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122.1.4 de kosten die verbonden zijn aan de tenuitvoerlegging van
een vonnis;

Artikel 121.
Behandeling.

122.1.5 de noodzakelijke reis- en verblijfkosten die in overleg met
Ansvar Idéa zijn gemaakt indien een buitenlandse rechterlijke
instantie de persoonlijke verschijning van de verzekerde heeft gelast.

121.1 Indien er een gebeurtenis plaatsvindt waarbij een verzekerde
aanspraak wil maken op rechtsbijstand krachtens deze verzekering is
hij verplicht Ansvar Idéa onmiddellijk van deze gebeurtenis in kennis
te stellen en alle gegevens en stukken die op deze gebeurtenis
betrekking hebben onmiddellijk en onbeantwoord aan Ansvar Idéa op
te sturen. De aangemelde gevallen zullen door Ansvar Idéa worden
onderzocht en voorzover daarvoor in aanmerking komend, verder
worden behandeld.

122.2 De proceskosten tot vergoeding waarvan de wederpartij wordt
veroordeeld komen aan Ansvar Idéa ten goede. Ansvar Idéa is niet
gebonden aan betalingsafspraken die zonder haar voorafgaande
toestemming zijn gemaakt tussen de verzekerde en de raadsman en
overige deskundigen en/of getuigen.

121.2 Het staat een verzekerde vrij om bij het verzoek tot
rechtsbijstand op te geven aan welke advocaat hij de behandeling
van zijn zaak wil toevertrouwen. Indien een verzekerde hiervan afziet
zal, indien nodig, een advocaat aangewezen worden door Ansvar
Idéa.

Artikel 123.

121.2.1 Een opdracht aan een advocaat of DAS Rechtsbijstand zal
altijd door Ansvar Idéa namens een verzekerde worden verstrekt.
Ansvar Idéa is niet aansprakelijk voor schade door of in verband met
de keuze van of de behandeling door de advocaat of andere
deskundige.

123.1.1 rechtsbijstand terzake van een gebeurtenis of geschil die is
ontstaan voor het ingaan van deze verzekering;

Uitsluitingen.
123.1 Van de rechtsbijstand verzekering is uitgesloten:

123.1.2 boeten, afkoopsommen, dwangsommen en andere als straf
bedoelde geldbedragen en de met een strafproces samenhangende
gerechtskosten;

121.3 Een verzekerde heeft zich stipt te houden aan de aanwijzingen
van Ansvar Idéa resp. diens advocaat. Ansvar Idéa is niet tot het
verlenen of voortzetten van rechtsbijstand gehouden, indien naar het
oordeel van Ansvar Idéa geen voldoende uitzicht op resultaat
aanwezig is.

123.1.3 rechtsbijstand terzake van een gebeurtenis of geschil die is
ontstaan binnen 3 maanden na het aangaan van de verzekering of,
ingeval het de onteigening van de door de verzekerde bewoonde
woning betreft, is ontstaan binnen 12 maanden na het ingaan van de
verzekering, tenzij de gebeurtenis of het geschil bij het aangaan van
de verzekering redelijkerwijs niet door de verzekerde was te
voorzien;

121.3.1 Indien het belang van de zaak niet meer opweegt tegen de
(verder) te maken kosten van rechtsbijstand, dan is Ansvar Idéa
bevoegd om de bijstand te staken. Ansvar Idéa stelt dan een bedrag
beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak.

123.1.4 BTW-bedragen voorzover de verzekerde deze kan
verrekenen met te betalen BTW-afdrachten; de kosten die de
verzekerde op een derde kan verhalen met uitzondering van
eventuele aanspraken op grond van de Wet Rechtsbijstand On- en
Minvermogenden (WROM);

121.4 Indien tussen de verzekerde en Ansvar Idéa een blijvend
verschil van inzicht ontstaat over het belang, de haalbaarheid of de
wijze van behandeling van een zaak, dan kan de verzekerde de zaak
aan zich trekken, zoals bepaald onder 121.5. Indien hij door een
onherroepelijk vonnis alsnog in het gelijk gesteld wordt, dan
vergoedt Ansvar Idéa alsnog de gemaakte kosten van rechtsbijstand
met inachtneming van het overige in de voorwaarden van deze
verzekering bepaalde. Deze regeling is niet van toepassing op
juridische adviezen.

123.1.5 de kosten die als gevolg van een rechterlijk vonnis of een
uitspraak van een arbiter of een bindend adviseur voor rekening van
de tegenpartij komen;
123.1.6 geschillen die betrekking hebben op de uitoefening van enig
ambt, (neven)beroep of (neven)bedrijf, met uitzondering van
vorderingen uit arbeidsovereenkomst;

121.5 Bij belangenverschillen tussen verzekerde en Ansvar Idéa heeft
een verzekerde het recht de behandeling van zijn zaak toe te
vertrouwen aan een door hemzelf in te schakelen advocaat die in
overleg met hem zijn zaak verder zal behandelen.

123.1.7 gebeurtenissen die verband houden met faillissement of
surséance van betaling, met uitzondering van vorderingen uit
arbeidsovereenkomst;

121.6 Het bepaalde in artikel 11 ten aanzien van onderverzekering is
niet op de rechtsbijstandsverzekering van toepassing.

123.1.8 overeenkomsten betreffende onroerend goed of
woonschepen, met uitzondering van de door een verzekerde
bewoonde of te gaan bewonen woning of woonschip;

Artikel 122.

123.1.9
verbintenissen
voortvloeiende
schuldvernieuwing, cessie of subrogatie;

Kosten van rechtsbijstand.

uit

borgtocht,

122.1 Als kosten van rechtsbijstand zullen worden beschouwd:
123.1.10 de kosten van werkverzuim;
122.1.1 de honoraria en verschotten van de raadsman, DAS
Rechtsbijstand en overige deskundigen die door Ansvar Idéa worden
ingeschakeld;

123.1.11 kwesties, verband houdende met vermogensbeheer, zoals
het bezit of de aan- en verkoop van effecten, aandelen, pandbrieven,
obligaties etc.;

122.1.2 de kosten van de getuigen;
123.1.12 fiscaalrechtelijke kwesties, waaronder ook geschillen met
betrekking tot invoerrechten, accijnzen etc.;

122.1.3 de proces- en gerechtskosten, die voor rekening van de
verzekerde blijven of waartoe hij bij een onherroepelijk vonnis is
veroordeeld;

123.1.13 geschillen tussen een verzekerde en Ansvar Idéa als
rechtsbijstand-verzekeraar, behalve in het geval het in artikel 121.4
en 121.5 bepaalde van toepassing is;

32

123.1.14 gebeurtenissen verband houdende met het in eigendom
hebben, besturen, houden of gebruik maken van een motorrijtuig en
de daaraan gekoppelde caravan of aanhangwagen, van een vaartuig
of van een luchtvaartuig, behalve indien de verzekerde uitsluitend
passagier is van dit motorrijtuig of (lucht)vaartuig en deze
hoedanigheid volgens artikel 116 voor deze verzekerde gedekt is;
123.1.15 personen-, familie- of erfrechtelijke kwesties, behalve
ingeval een juridisch advies wordt gevraagd.
123.2 De uitsluiting van atoomkernreacties, zoals omschreven in
artikel 3 is niet van toepassing voorzover het betreft de schade die is
ontstaan uit een onjuiste medische behandeling met radioactieve
straling.
123.3 De uitsluiting van opzet, zoals omschreven in artikel 3 geldt
ook indien de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere
gevolg is van het handelen of nalaten van de verzekerde of indien een
verzekerde het ontstaan van de behoefte aan rechtsbijstand bewust
heeft geaccepteerd met de bedoeling hierdoor enig voordeel te
behouden of te behalen.
123.4 Ansvar Idéa zal in een strafzaak op de uitsluiting van opzet een
beroep kunnen doen, indien de verzekerde verdacht wordt van een
strafbaar feit dat volgens de tenlastelegging welbewust door hem is
gepleegd. Indien hierop geen onherroepelijke veroordeling wegens
opzet volgt, vergoedt Ansvar Idéa alsnog de in redelijkheid gemaakte
kosten van rechtsbijstand, met inachtneming van het bepaalde in de
overige voorwaarden van deze verzekering.
ANSVAR Idéa Verzekeringen
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