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ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begripsomschrijvingen

1.1 Meijers
Onder Meijers wordt verstaan het onderdeel van Meijers 
dat heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de 
verzekering.

1.2 Bereddingskosten
Kosten verbonden aan maatregelen, die door of van-
wege verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs 
geboden zijn, om een onmiddellijk dreigend gevaar 
waartegen verzekerd is af te wenden of om schade als 
gevolg van dat gevaar te beperken.

1.3 Gebeurtenis
Een voorval of een reeks van met elkaar verband hou-
dende voorvallen.

1.4 Opruimingskosten
Kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten 
en vernietigen van verzekerde zaken, die niet reeds in de 
in art. 11.5 bedoelde vaststelling zijn begrepen en het 
noodzakelijk gevolg zijn van een risico waartegen ver-
zekerd is.

1.5 Van spijker tot spijker
Van het moment dat een aanvang wordt gemaakt met 
de voor de reis noodzakelijke handelingen met of aan de 
verzekerde zaak tot het moment waarop de verzekerde 
zaak aankomt op de plaats die de verzekerde daarvoor 
heeft bestemd.

1.6 Verzekeraars
Zij die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder 
voor het door of namens hem getekende aandeel.

1.7 Verzekerde
Verzekeringnemer, de natuurlijke of rechtspersoon die 
als zodanig in de polis is aangeduid en/of die het in geval 
van schade zal blijken aan te gaan.

1.8 Verzekerde zaak (interest)
De op het polisblad vermelde zaken, inclusief alle even-
tueel daarbij behorende voorwerpen, ongeacht of deze 
zaken eigendom zijn van verzekerde, dan wel aan ver-
zekerde zijn toevertrouwd ter verkoop, expositie, taxatie, 
reparatie, consignatie of anderszins, dan wel zich nog 
bevinden onder het beheer van verzekerde of verzekerde 
daarbij nog enig belang heeft of verzekerde daarvoor 
nog verantwoordelijkheid draagt.

1.9 Verzekeringnemer
De natuurlijke of rechtspersoon die de verzekering is 
aangegaan en die de premie, kosten en assurantie-
belasting verschuldigd is.

2.  Begin en einde van de overeenkomst

2.1  Met inachtneming van het bepaalde in art. 2.5 zijn begin 
en einde van de overeenkomst beide om 12.00 uur lokale 
tijd ter plaatse waar de verzekerde zaak zich bevindt.

2.2  Indien de overeenkomst niet minstens 2 maanden voor 
de contractsvervaldag schriftelijk door verzekerde of 
(een) verzekeraar(s) is opgezegd, wordt zij stilzwijgend 
met de laatst- overeengekomen termijn verlengd.

2.3  Verzekeraars hebben het recht hun aandeel in deze ver-
zekering - geheel of gedeeltelijk - overeenkomstig 
art. 2.2 per premievervaldag op te zeggen.

2.4  Onverminderd het bepaalde in art. 2.5 hebben ver-
zekerde en verzekeraars in geval van schade gedurende 
de periode die aanvangt op de schadedatum en eindigt 

één maand na (geheel of gedeeltelijke) betaling van de 
schade vergoeding respectievelijk afwijzing van de schade 
het recht om, met inachtneming van een termijn van 
2 maanden, de verzekering schriftelijk op te zeggen. 
Over de niet verstreken verzekeringsperiode wordt pro 
rata restitutie van premie verleend, tenzij de schade 
(geheel of gedeeltelijk) is vergoed.

2.5  De verzekering blijft van kracht tijdens transport indien 
dit transport reeds aangevangen was voor de beëindiging 
van de verzekering en eindigt na aankomst op de (tijde-
lijke) locatie die verzekerde daarvoor heeft bestemd.

3. Betalingsverkeer

3.1 Premies en kosten
3.1.1  Meijers heeft zich tegenover verzekeraars tot 

betaling van de verschuldigde premies en kosten 
als eigen schuld verbonden en wordt deswege in 
rekening-courant belast voor de verschuldigde 
premies en kosten.

3.1.2  Verzekeringnemer is gehouden de premies en 
kosten aan Meijers te voldoen. Ingeval de verze-
kering via een tweede tussenpersoon is gesloten 
en de verzekeringnemer aan deze heeft betaald, 
is de verzekeringnemer door deze betaling 
tegenover Meijers eerst wettig gekweten, wan-
neer de tweede tussenpersoon aan Meijers de 
premies en kosten heeft afgedragen.

3.1.3  De verzekeringnemer is tegenover verzekeraars 
wettig gekweten voor zover hij de premies en 
kosten aan Meijers heeft voldaan.

3.1.4  De in art. 3.1.1 bedoelde verplichting van 
Meijers tot betaling van premies en kosten als 
eigen schuld bestaat niet ten aanzien van de 
premies en kosten die de verzekeringnemer 
verschuldigd wordt na het moment waarop 
Meijers aan de verzekeraars heeft meegedeeld 
dat zij het krediet aan de verzekeringnemer 
heeft opgezegd.

3.2  Schadepenningen en premierestituties
3.2.1  Verzekeraars crediteren Meijers in rekening-

courant voor de door verzekeraars verschuldigde 
schadepenningen en premierestituties.

3.2.2  De verzekeraars zijn jegens de rechthebbende(n) 
wettig gekweten door de in art. 3.2.1 bedoelde 
creditering, onder de ontbindende voorwaarde 
dat het saldo van de rekening-courant, waarin 
de creditering is verwerkt, niet aan Meijers 
wordt betaald.

3.2.3  Meijers zal de schadepenningen en premieresti-
tuties waarvoor de verzekeraars overeenkomstig 
art. 3.2.2 jegens de rechthebbende(n) gekweten 
zijn aan de rechthebbende(n) afdragen; ter zake 
van deze afdracht is Meijers tot niet meer 
gehouden dan tot betaling van het saldo dat 
resteert na verrekening van deze schadepennin-
gen en premierestituties met ten tijde van het 
ontstaan van de afdrachtverplichting al of niet 
opeisbare (premie) vorderingen uit hoofde van 
welke verzekering ook. Deze verrekening vindt 
van rechtswege plaats.

3.2.4  Ingeval de verzekering via een tweede tussen-
persoon is gesloten is Meijers jegens de 
rechthebbende(n) wettig gekweten voor zover 
creditering van deze tussenpersoon heeft 
plaatsgevonden.
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3.3  Betaling en krediet
Onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot 
betaling van de verschuldigde premies en kosten aan 
Meijers zal deze verzekering slechts van kracht zijn voor 
de termijn waarvoor de premies en kosten aan Meijers 
zijn betaald alsmede voor de termijn waarvoor Meijers 
verzekeringnemer krediet heeft verleend. 
Verzekeringnemer zal bij de interpretatie hiervan wor-
den geacht krediet te hebben gehad, tenzij hem dit uit-
drukkelijk is opgezegd.

3.4  Tussentijdse beëindiging bij niet-betaling
Door het aangaan van de verzekering machtigt de verze-
keringnemer Meijers onherroepelijk om verzekeraars 
tussentijds van hun verplichtingen uit hoofde van deze 
verzekering te ontslaan, indien de verzekeringnemer of 
de tweede tussenpersoon, ingeval deze verzekering via 
deze tweede tussenpersoon is gesloten, nalaat de ver-
schuldigde premies en kosten aan Meijers te voldoen. 
Meijers zal verzekeraars niet van hun verplichting ont-
slaan zonder verzekeringnemer van te voren van haar 
voornemen in kennis te hebben gesteld.

3.5  Verruiming begrip verzekeringnemer
Indien een ander dan de verzekeringnemer de premies 
en kosten is verschuldigd wordt die ander voor de toe-
passing van art. 3.1 t/m 3.4 mede als verzekeringnemer 
beschouwd.

4.  Andere verzekeringen

4.1 
4.1.1  Indien bij schade aan of verlies van verzekerde 

zaken blijkt dat deze tevens zijn verzekerd op 
een daartoe speciaal gesloten verzekering en 
het totaal van de verzekerde bedragen van alle 
verzekeringen de waarde van deze zaken over-
treft dan wordt het bij deze polis verzekerd 
bedrag geacht te zijn verminderd naar evenre-
digheid van het totaal van de verzekerde bedra-
gen en de waarde van de verzekerde zaken, 
zonder dat vermindering of restitutie van pre-
mie plaatsvindt.

4.1.2  Indien de andere verzekeringen niet speciaal 
gesloten zijn voor het verzekeren van de ver-
zekerde zaken dan blijven die verzekeringen 
buiten beschouwing.

4.2  Het onder art. 4.1.1 en 4.1.2 bepaalde geldt ook indien 
de bedoelde verzekeringen op verschillende dagen zijn 
aangegaan. Indien die verzekering(en) van oudere datum 
is (zijn) dan deze overeenkomst en geen bepaling bevat-
ten als onder art. 4.1.1 en 4.1.2 vermeld dan wordt even-
wel het chronologische beginsel toegepast.

4.3  Verzekerde is in geval van schade aan of verlies van ver-
zekerde zaken verplicht op verzoek van verzekeraars alle 
overige hem bekende verzekeringen op te geven, die ten 
aanzien van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór de 
gebeurtenis van kracht waren.

5.  Mededelingen

5.1  Alle mededelingen die verzekerde en verzekeraars aan 
elkaar dienen of wensen te doen gelden eveneens als 
gedaan zodra deze ter kennis van Meijers zijn gebracht.

5.2  Mededelingen aan verzekeringnemer kunnen door 
Meijers rechtsgeldig worden gedaan aan het bij haar 
laatst bekende adres van verzekeringnemer.

6.  Geschillen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt het 
volgende:
6.1  Beslechting van geschillen voortvloeiende uit deze verze-

keringsovereenkomst is onderworpen aan het 
Nederlands recht en de in de Nederlandse verzekerings-
praktijk geldende gebruiken;

6.2  Alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereen-
komst zijn onderworpen aan de uitspraak van de 
bevoegde rechter te Amsterdam.

7.  Handelingen van verzekeraars

7.1  Alle handelingen waartoe verzekeraars bevoegd en ver-
plicht zijn, kunnen door hen zowel gezamenlijk als 
afzonderlijk worden verricht.

7.2  De wijze waarop een verzekeraar bevoegdheden 
gebruikt of verplichtingen nakomt, brengt geen wijzi-
ging in de rechtspositie van medeverzekeraars.

7.3  Verzekeraars machtigen hiermee de met een asterisk (*) 
aangeduide verzekeraars om, in de regeling 
Administratieve Ondertekening Polisdocumenten van de 
Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs 
B.A. aangeduide, documenten mede namens hen te 
ondertekenen.

8. Acceptatie via gevolmachtigden

8.1  Voor zover acceptatie via gevolmachtigden heeft plaats-
gevonden, verklaren deze dat zij hebben getekend voor 
de verzekeraars en de voor deze geaccepteerde aande-
len, zoals die zijn vermeld en gespecificeerd in de door 
de gevolmachtigden bij de Coöperatieve Vereniging 
Nederlandse Assurantie Beurs B.A. (CVNAB) gedepo-
neerde verdelingsopgaven.

8.2  Indien de betrokken verzekeraars en de voor deze 
ge accepteerde aandelen niet in de polis zijn vermeld 
wordt desgevraagd door de in het eerste lid genoemde 
Coöperatieve Vereniging aan belanghebbenden een 
opgave van die verzekeraars en hun aandelen verstrekt.

8.3  De belanghebbenden kunnen zich voor het verkrijgen 
van de in het tweede lid bedoelde opgave eveneens tot 
de makelaars wenden.
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BIJZONDERE VOORWAARDEN

9. Omvang van de dekking

9.1 Dekking
Met inachtneming van de van toepassing zijnde uitslui-
tingen dekt deze verzekering alle schade aan of verlies 
van de verzekerde zaak, onverschillig door welke oor-
zaak ontstaan, indien en voor zover de schade of het 
verlies het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor 
partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering 
onzeker was dat daaruit schade voor verzekerde was 
ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandig-
heden nog zou ontstaan.

9.2 Uitsluitingen
9.2.1  Eigen gebrek, eigen bederf 

Niet gedekt is schade aan of verlies van de verze-
kerde zaak veroorzaakt door eigen gebrek, eigen 
bederf of uit de aard en de natuur van de verze-
kerde zaak zelf onmiddellijk voortgesproten. De 
schade aan of verlies van de verzekerde zaak die 
hiervan gevolg is, is daarentegen wel verzekerd.

9.2.2  Molest 
Niet gedekt is schade aan of verlies van de verze-
kerde zaak of onkosten veroorzaakt door: 
• Oorlog, burgeroorlog, revolutie, rebellie, 

opstand of daaruit voorkomende burgerlijke 
onlusten, dan wel een vijandelijke handeling 
van de kant van of gericht tegen een 
oorlogvoerende macht. 

• Buitmaking, inbeslagneming, het leggen van 
arrest, opsluiting of vasthouding (met 
uitzondering van piraterij) en de gevolgen van 
een dergelijke daad of een poging daartoe.

Deze uitsluiting geldt niet tijdens verblijf van de 
verzekerde zaak aan boord van een zeeschip of 
luchtvaartuig.

9.2.3  Terrorisme
9.2.3.1  Niet gedekt is schade aan of verlies van 

de verzekerde zaak veroorzaakt door 
of een gevolg van een daad van terro-
risme op de in de polis genoemde 
plaats(en) of in enig ander magazijn of 
andere opslagplaats die de verzekerde 
gekozen heeft voor doeleinden van 
opslag buiten het kader van een nor-
male gang van zaken tijdens transport.

9.2.3.2  De in art. 9.2.3.1 genoemde uitsluiting 
heeft ook betrekking op verlies, 
schade, kosten of onkosten van onge-
acht welke aard die direct of indirect 
worden veroorzaakt door, resulteren in 
of verband houden met enige hande-
ling die verricht wordt met het doel 
om een daad van terrorisme te beheer-
sen, te voorkomen of te onderdrukken 
of daarmee op enige andere wijze 
verband houdt.

9.2.3.3  Met een ‘daad van terrorisme’ wordt 
bedoeld een daad, met aanwending 
van fysieke kracht of geweld en/of het 
daarmee dreigen, door een persoon of 
groep(en) van personen, voor zichzelf 
handelend of namens of in verband 
met enige organisatie(s) of 
regering(en), met politieke, religieuze 

of ideologische of vergelijkbare doel-
einden met de intentie om een rege-
ring te beïnvloeden en/of om het 
publiek of enig deel van het publiek 
angst in te boezemen.

9.2.4  Atoomkernreacties
Van de verzekering is uitgesloten schade veroor-
zaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:
9.2.4.1  Atoomkernreacties, onverschillig hoe 

de reactie is ontstaan. Onder atoom-
kernreacties is te verstaan iedere kern-
reactie waarbij energie vrijkomt zoals 
kernfusie, kernsplitsing, kunstmatige 
en natuurlijke radioactiviteit. 
Deze uitsluiting geldt niet met betrek-
king tot radioactieve nucliden, die zich 
buiten een kerninstallatie bevinden en 
gebruikt worden of bestemd zijn om 
gebruikt te worden voor industriële, 
commerciële, landbouwkundige, 
medisch of wetenschappelijke doelein-
den, met dien verstande dat een ver-
gunning voor vervaardiging, gebruik, 
opslag en het zich ontdoen van radio-
actieve stoffen door de overheid moet 
zijn afgegeven.  
Voorzover krachtens de wet een derde 
voor de geleden schade aansprakelijk 
is, blijft de uitsluiting onverkort van 
kracht.  
Onder wet is te verstaan de Wet 
Aansprakelijkheid Kernongevallen 
zijnde de bijzondere wettelijke rege-
ling van aansprakelijkheid op het 
gebied van de kernenergie.  
Onder kerninstallatie wordt verstaan 
een kerninstallatie in de zin van 
bedoelde wet.

9.2.4.2  Een chemisch, biologisch, biochemisch 
of elektromagnetisch wapen.

9.2.5  Opzet van verzekerde
Niet gedekt is schade aan of verlies van de ver-
zekerde zaak veroorzaakt door opzet of 
bewuste roekeloosheid waaronder begrepen 
grove nalatigheid van verzekerde.

9.2.6  Ongedierte
Niet gedekt is schade aan of verlies van de ver-
zekerde zaak veroorzaakt door ongedierte zoals 
ratten, muizen, insecten.

9.2.7  Normale slijtage, oxidatie en andere geleidelijk 
werkende invloeden 
Niet gedekt is schade aan of verlies van de verze-
kerde zaak veroorzaakt door normale slijtage, 
oxidatie en andere geleidelijk werkende invloe-
den. De schade aan of verlies van de verzekerde 
zaak die hiervan gevolg is, is daarentegen wel 
verzekerd.

9.2.8  Restauratie, reiniging, reparatie of foutieve 
bewerking 
Niet gedekt is schade aan of verlies van de verze-
kerde zaak veroorzaakt door restauratie, reini-
ging, reparatie of foutieve bewerking van de 
verzekerde zaak. 
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien de 
bovengenoemde werkzaamheden het gevolg 
zijn van een schade veroorzaakt door een door 
deze verzekering gedekte gebeurtenis.
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9.2.9  Vermissing van verzekerde zaken 
Niet gedekt is verlies van de verzekerde zaak 
veroorzaakt door vermissing die pas bij perio-
dieke inventarisatie wordt geconstateerd. 
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien 
wordt aangetoond dat de vermissing direct ver-
band houdt met een door deze verzekering 
gedekte gebeurtenis.

9.2.10  Overheidsingrijpen 
Niet gedekt is schade aan of verlies van de verze-
kerde zaak veroorzaakt door overheidsingrijpen, 
waaronder tevens wordt verstaan verbeurdver-
klaring, vordering of confiscatie door een wettig 
ingestelde overheid.

9.2.11  Uitwerpselen 
Niet gedekt is schade aan of verlies van de verze-
kerde zaak die in de open lucht is opgesteld, 
veroorzaakt door uitwerpselen.

9.2.12  Weersinvloeden 
Niet gedekt is schade aan of verlies van de verze-
kerde zaak veroorzaakt door geleidelijk wer-
kende weersinvloeden. Hieronder worden niet 
verstaan atmosferische of klimatologische 
invloeden waaraan een verzekerde zaak tijdens 
een reis wordt blootgesteld.

9.2.13  Diefstal uit een onbeheerd geparkeerd vervoer-
middel 
Niet gedekt is verlies van verzekerde zaken ver-
oorzaakt door diefstal uit een onbeheerd gepar-
keerd vervoermiddel buiten de normale werk-
uren van de gebruiker van het vervoermiddel. 
Niet gedekt is verlies van verzekerde zaken ver-
oorzaakt door diefstal uit een geparkeerd ver-
voermiddel tijdens de normale werkuren van de 
gebruiker van het vervoermiddel, tenzij de dief-
stal is geschied na braak aan het afgesloten ver-
voermiddel en mits de zich daarin bevindende 
verzekerde zaken niet van buitenaf konden wor-
den waargenomen. Tijdens de normale werkuren 
van de gebruiker van het vervoermiddel is verlies 
van verzekerde zaken veroorzaakt door diefstal 
evenwel verzekerd indien zowel de verzekerde 
zaken als het vervoermiddel gestolen zijn terwijl 
het vervoermiddel afgesloten was en de diefstal 
vooraf is gegaan door braak aan het vervoer-
middel. Deze uitsluiting is niet van toepassing 
gedurende de periode dat verzekerde zaken zijn 
overgedragen aan een beroepsvervoerder.

9.2.14  Onzorgvuldigheid bij het verpakken 
Niet gedekt is schade aan of verlies van de verze-
kerde zaak veroorzaakt door onzorgvuldigheid 
bij het verpakken of ongeschiktheid van de ver-
pakking, althans voor zover verzekerde en/of 
zijn ondergeschikten van deze onzorgvuldigheid 
of ongeschiktheid bij de aanvang van het trans-
port kennis droegen of redelijkerwijs kennis 
hadden kunnen dragen.

9.3  Eigen risico voor zaken in de open lucht 
Bij diefstal van of vandalisme aan verzekerde zaken die 
in de open lucht zijn opgesteld - waaronder begrepen 
besmeuren, bekladden, e.d. - geldt een eigen risico van 
25% van het schadebedrag, met een minimum van 
e 250,- per gebeurtenis.

9.4  Dekkingsgebied 
De verzekering is van kracht tijdens transport en verblijf 
- op basis van spijker tot spijker - zoals aangegeven op 
het polisblad.

9.5  Extra dekkingen
9.5.1  In geval van een (dreigende) schade aan of (drei-

gend) verlies van verzekerde zaken door een 
risico zoals bedoeld in art 9.1 geeft deze verze-
kering boven het verzekerd bedrag recht op 
vergoeding van:
9.5.1.1  De kosten om de verzekerde zaak 

terug te krijgen indien deze door dief-
stal of anderszins is verdwenen;

9.5.1.2  Kosten van vervoer, bewaking en 
opslag;

9.5.1.3  De bereddingskosten, zo nodig tot 
maximaal 50 % boven het verzekerde 
bedrag:

9.5.1.4  De opruimingskosten tot maximaal 
10% van het verzekerd bedrag per 
gebeurtenis;

9.5.1.5  De bijdrage in averijgrosse.
9.5.2  Ongeacht of de verzekerde zaak zelf is bescha-

digd geeft deze verzekering boven het verze-
kerd bedrag recht op vergoeding van kosten om 
de voorwerpen op de juiste plaats van bestem-
ming te krijgen indien deze - buiten de schuld 
van verzekerde en waarvoor expediteurs respec-
tievelijk vervoerders hun aansprakelijkheid heb-
ben uitgesloten - niet op de juiste plaats van 
bestemming zijn aangeleverd.

9.5.3  Deze verzekering geeft boven het verzekerd 
bedrag recht op vergoeding van de afma-
kingscourtage, zijnde het bedrag dat bij schade 
door Meijers aan verzekerde in rekening 
gebracht wordt tot maximaal 1% van de 
schade-uitkering.

10. Taxatie door partijen

10.1  Indien de waarde - marktwaarde - van een verzekerde 
zaak kan worden aangetoond door middel van de door 
verzekerde aangelegde registratie of een taxatierapport, 
dan wordt deze waarde met wederzijds goedvinden 
geacht de waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis te 
zijn alsof deze door een deskundige derde is getaxeerd, 
tenzij verzekeraars bewijzen dat sprake is van bedrog.

10.2  Voor inkomende en uitgaande bruiklenen wordt de 
meest recente opgave van verzekerde, met wederzijds 
goedvinden, geacht de getaxeerde waarde te zijn. Als 
bewijs daarvan dient de bruikleenovereenkomst.

11. Schade

11.1  Melding
11.1.1  Verzekerde is verplicht Meijers zo spoedig moge-

lijk kennis te geven van iedere gebeurtenis, 
waaruit voor verzekeraars een verplichting tot 
schade-uitkering kan ontstaan.

11.2  Benoeming experts
11.2.1  Tenzij de schade in onderling overleg tussen 

verzekerde en verzekeraars wordt vastgesteld, 
zal als uitsluitend bewijs van de grootte van de 
schade een taxatie gelden die gemaakt is door 
een gezamenlijk te benoemen expert of door 
twee experts, waarvan verzekerde en verzeke-
raars er ieder één benoemen. In het laatste geval 
benoemen beide experts, vóór de aanvang van 
hun werkzaamheden, samen een derde, die - bij 
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gebrek aan overeenstemming - de grootte van 
de schade vaststelt binnen de grenzen van de 
beide taxaties, na de beide experts gehoord of 
behoorlijk opgeroepen te hebben. De experts 
hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamen-
lijk, door deskundigen te doen bijstaan.

11.2.2  Indien enige benoeming door nalatigheid of 
door gebrek aan overeenstemming niet tot 
stand komt, zal een benoeming op verzoek van 
de meest gerede partij door de voorzitter van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Amsterdam of voor Rotterdam gedaan, voor 
beide partijen bindend zijn. De partij van wie dit 
verzoek uitgaat, zal daarvan aan de wederpartij 
kennis geven.

11.2.3  Medewerking aan de omschreven gang van 
zaken houdt voor verzekeraars geen erkenning 
van aansprakelijkheid in.

11.3  Medewerking 
Partijen zijn verplicht de experts alle medewerking te 
geven die deze voor een juiste taakverdeling nodig oor-
delen, waaronder het ter inzage geven van de polis en 
het verschaffen van inlichtingen omtrent oorzaak, toe-
dracht en omvang van de schade.

11.4  Honoraria en kosten 
Honoraria en kosten van experts en deskundigen zijn ten 
volle voor rekening van verzekeraars. Overtreft echter 
het totaal aan declaraties van de door verzekerde 
benoemde experts en de door deze geraadpleegde 
deskundige(n) het overeenkomstige totaal van de kant 
van verzekeraars, dan is het meerdere voor rekening van 
verzekerde.

11.5  Schade-uitkering 
De verplichting van verzekeraars tot schade-uitkering 
omvat:
11.5.1  Het verschil tussen de waarde van de verzekerde 

zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de 
gebeurtenis of de restauratiekosten onmiddellijk 
na de gebeurtenis van die zaken, die naar het 
oordeel van de experts voor herstel vatbaar zijn. 
Als waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis 
wordt het bedrag van de voortaxatie aangehou-
den. Indien de waarde voor de gebeurtenis niet 
door middel van voortaxatie is vastgesteld dan 
zal dit alsnog door de experts worden gedaan. 
Bij vaststelling van de waarde onmiddellijk na de 
gebeurtenis zal met deze waarde rekening wor-
den gehouden.
11.5.1.1  Indien de verzekerde zaak ingevolge 

het gestelde in art. 11.5.1 gerestau-
reerd wordt dan wordt de waardever-
mindering, die na de restauratie door 
de experts wordt vastgesteld, eveneens 
vergoed. Verzekeraars vergoeden 
maximaal de verzekerde waarde van 
de verzekerde zaak ook als de restau-
ratiekosten - eventueel tezamen met 
de waardevermindering - de verze-
kerde waarde overschrijden.

11.5.1.2  In geval van schade aan één of meer 
onderdelen van een stel wordt de 
waardevermindering, die na een res-
tauratie door de experts wordt vastge-
steld, van het gehele stel vergoed. 
In geval van verlies van één of meer 
onderdelen van een stel zal, onder 
aftrek van restwaarde, de waarde van 

het gehele stel worden vergoed;
11.5.2  Schaden en kosten zoals genoemd in art. 9.5;
11.5.3  Honoraria en kosten van de experts en deskundi-

gen met inachtneming van het gestelde in 
art. 11.4.

11.6  Schadebetaling 
De verschuldigde schade-uitkering zal binnen 4 weken, 
nadat verzekeraars alle noodzakelijke gegevens ontvan-
gen hebben, worden voldaan.

11.7  Verjaring na afwijzing schade 
In geval van afwijzing van een aanspraak op een schade-
uitkering verjaart de rechtsvordering door verloop van 12 
maanden.

12. Verjaring

Elk recht op schade-uitkering vervalt door verloop van 3 jaar na 
opeisbaarheid.

13. Overgang van verzekerd belang

13.1  De verzekering strekt zowel ten behoeve van verzekerde 
als van derden, onverschillig wanneer die derden belang-
hebbenden zijn geworden, met of zonder lastgeving.

13.2  De verzekering volgt het verzekerd belang indien en 
voor zover het op een ander overgaat.

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

14.  Abandonnement

De verzekerde zaken kunnen niet aan verzekeraars worden 
geabandonneerd

15. Overgang van rechten

Door de vergoeding van schade gaan de rechten van verze-
kerde tegen derden op verzekeraars over,
evenals de rechten op de zaken die door verlies verloren zijn 
gegaan en waarvoor schadevergoeding is
betaald. Verzekerde is verplicht verzekeraars behulpzaam te 
zijn bij hun pogingen om de schade op derden
te verhalen dan wel om deze zaken terug te vorderen.

16. Recht van terugkoop

Indien een als verloren beschouwde zaak wordt terugverkre-
gen nadat de schade is vergoed, heeft verzekerde het recht 
deze zaak van verzekeraars als volgt terug te kopen:
• Indien de zaak in onbeschadigde staat wordt 

terugverkregen, tegen een prijs gelijk aan de van 
verzekeraars ontvangen schadevergoeding;

• Indien de zaak beschadigd wordt terugverkregen en herstel 
redelijkerwijs mogelijk is, tegen een prijs die gelijk is aan 
het verschil tussen de van verzekeraars ontvangen 
schadevergoeding en de overeenkomstig art. 11.5.1 
vastgestelde schadevergoeding.

Het recht van terugkoop vervalt na verloop van 60 dagen nadat 
verzekerde ervan kennis draagt dat de
zaak is terugverkregen.
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17.  Afstand van verhaalsrecht

Verzekeraars doen afstand van het recht van verhaal op verze-
keringnemer, bruikleennemers, (mede-)organisatoren, accom-
modatieverschaffers van tentoonstellingen en in kunst gespeci-
aliseerde verpakkers en vervoerders.

18. Cognossementbepalingen

Verzekeraars stemmen in met alle cognossementbepalingen en 
vervoerscondities die door de vervoerders gesteld worden.

De tekst van deze verzekeringsvoorwaarden is op 11-01-2001 
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 
Rotterdam. Het is niet toegestaan deze tekst geheel of gedeel-
telijk te gebruiken zonder bronvermelding.

CLAUSULE(S)

Terrorisme-uitsluiting

Van deze verzekering is uitgesloten (aansprakelijkheid voor) 
schade en/of verlies veroorzaakt door of ontstaan uit geweld-
dadige of kwaadwillige handelingen die worden verricht door 
een organisatie ter demoralisering van de bevolking en om een 
klimaat van onzekerheid te scheppen.
Onder “een organisatie” wordt verstaan een groep van perso-
nen of een instantie die haar politieke of maatschappelijke 
doelen onder de aandacht wil brengen of de druk wil verhogen 
teneinde die doelstellingen te verwezenlijken.


