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Wat u vooraf moet weten
De algemene voorwaarden gelden voor al onze verzekeringen. Ze vormen
een geheel met de verzekeringsvoorwaarden die horen bij deze specifieke
verzekering.

Vragen
Heeft u vragen over deze voorwaarden? Of is iets niet duidelijk? Neemt u
dan contact op met uw adviseur. Zij kunnen uw vragen beantwoorden of
een toelichting geven.
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Begripsomschrijvingen

2.2

1.1
Verzekeraar
Raadhoven B.V. , als gevolmachtigde van de op het polisblad vermelde
verzekeraar.
1.2

Aanvullende dekkingen

Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de
dekking.
2.2.1

Expertise

Vaststelling van de omvang van de schade.

Verzekeringnemer

Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig in de polis
is vermeld en/of in de administratie van verzekeraar is opgenomen.

Deze dekking geldt ook indien de totale schadevergoeding hierdoor
boven de verzekerde som uitkomt.

1.3

2.2.2 Beredding
Deze dekking geldt ook indien de totale schadevergoeding hierdoor
boven de verzekerde som uitkomt. De totale schadevergoeding inclusief
bereddingskosten bedraagt echter nooit meer dan tweemaal de
verzekerde som.

Verzekerde

Als verzekerde worden beschouwd:
- verzekeringnemer;
- elke andere persoon die een verzekerde zaak met toestemming van
verzekeringnemer onder zich heeft;
- elke andere (rechts)persoon, voor zover dit uit het polisblad blijkt.
1.4
Beredding
Maatregelen die door of namens verzekerde zijn genomen bij een
ophanden zijnde of reeds ontstane schade door een gedekte gebeurtenis
om die schade te voorkomen en/of te verminderen.
1.5

Nieuwwaarde

Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en van
gelijkwaardige kwaliteit en specificaties te verkrijgen.
1.6

Dagwaarde

Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,
hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken.
1.7
Instrumentarium
De door verzekerde in de uitoefening van het (para)medische beroep
gebruikte koffer of tas met instrumentarium.
Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking

2

Omschrijving van de dekking

2.1

Omvang van de dekking

Deze verzekering dekt materiële schade door beschadiging aan of verlies
van het instrumentarium door de hierna vermelde gebeurtenissen die
hebben plaatsgevonden in het dekkingsgebied.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som.
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen
Deze verzekering dekt verlies van het geheel of een gedeelte, alsmede
beschadiging van het in de polis omschreven instrumentarium door:
a. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die van
buitenaf op de verzekerde zaken inwerkt.
b. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die een gevolg
is van eigen gebrek van de verzekerde zaken, maar alleen indien dat
gevolg bestaat uit brand en ontploffing, beide zoals genoemd in
Hoofdstuk Nadere omschrijvingen;
c. Diefstal van het instrumentarium en de koffer of tas waarin het
instrumentarium wordt bewaard, of poging daartoe.
2.1.2

Vaststelling schadeomvang

De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade
wordt vastgesteld zoals hierna genoemd.
2.3.1

Expertise

De omvang van de schade wordt vastgesteld door een hierna genoemde
deskundige, naar keuze van verzekeraar.
a. Een door verzekeraar aan te wijzen (herstel)bedrijf dat zich bij
vaststelling baseert op vergoeding in natura.
b. Een door verzekeraar te benoemen expert die zich bij vaststelling
baseert op vaststelling in bedragen.
2.3.2

Vaststelling van de schade

Nieuwwaarde
Als waarde van het instrumentarium en de koffer of tas waarin het
instrumentarium werd bewaard voor de gebeurtenis geldt nieuwwaarde.
Dagwaarde
In afwijking van de bepaling over nieuwwaarde geldt de dagwaarde als de
waarde van het instrumentarium en de koffer of tas waarin het
instrumentarium zich bevindt minder dan 40% van de nieuwwaarde
bedraagt.
2.3.3

Vergoeding van de schade

Herstel
Indien herstel mogelijk is, wordt de omvang van de schade vastgesteld op
het bedrag van de herstelkosten, verhoogd met een door de schade
veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven waardevermindering.
Indien de aldus vastgestelde schade hoger blijkt te zijn dan het bedrag
waarop de schade zou zijn vastgesteld indien herstel niet mogelijk zou
zijn, wordt de schade vastgesteld alsof herstel niet mogelijk is.
Geen herstel
Indien herstel niet mogelijk is, wordt de omvang van de schade
vastgesteld op het verschil tussen de nieuwwaarde, dan wel indien van
toepassing de dagwaarde, onmiddellijk vóór en de waarde van de
restanten onmiddellijk ná de gebeurtenis.
2.4

Dekkingsgebied

De verzekerde zaken zijn gedekt in Nederland, tenzij uit het polisblad
anders blijkt.
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2.3

Beperking uitkeringsverplichting

De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van
schade die verband houdt met het terrorismerisico overeenkomstig de
Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in de algemene voorwaarden.
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2.5

Uitkering

4

Schade

2.5.1

Vergoeding in natura

4.1

Verplichtingen bij schade

4.1.1

Schademeldingsplicht

Verzekeraar heeft het recht vergoeding van (een deel van) de schade in
natura te voldoen, en wel zodanig dat verzekerde redelijkerwijs geacht
kan worden schadeloos te zijn gesteld.
Indien verzekeraar van dit recht gebruikmaakt, is hij gemachtigd om
daartoe een (herstel)bedrijf aan te wijzen en dit namens verzekerde in te
schakelen.

Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is
of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een
uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is naar waarheid aan verzekeraar te melden.
4.1.2

Schade-informatieplicht

2.5.2 Vergoeding in geld
Vergoeding van (het deel van) de schade waarvoor verzekeraar geen
gebruik maakt van zijn recht deze in natura te vergoeden, wordt in één
termijn uitgekeerd.

Verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde is verplicht binnen
redelijke termijn naar waarheid aan verzekeraar alle inlichtingen en
bescheiden te verschaffen die voor verzekeraar van belang zijn om zijn
uitkeringsplicht te beoordelen.

3

Uitsluitingen

3.1

Algemene uitsluitingen

4.1.3 Medewerkingsplicht
Verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde is verplicht zijn volle
medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van
verzekeraar zou kunnen schaden.

3.1.1 Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Schade door of verbandhoudende met aardbeving en vulkanische
uitbarsting, zoals genoemd in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen.
3.1.2

Atoomkernreacties

Schade door of verbandhoudende met atoomkernreacties, zoals
genoemd in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen.
3.1.3

Molest

Schade door of verbandhoudende met molest, zoals genoemd in
Hoofdstuk Nadere omschrijvingen.
3.1.4 Overstroming
Schade door of verbandhoudende met overstroming, zoals genoemd in
Hoofdstuk Nadere omschrijvingen. Schade door brand en ontploffing als
gevolg van overstroming is echter wel gedekt.
3.2

Overige uitsluitingen

3.2.1

Reiniging

Schade door reiniging (anders dan het met een droge doek verwijderen
van stof en vuil), slijtage, enige andere geleidelijk werkende invloed,
bewerking en reparatie van de verzekerde zaken.
3.2.2 Schimmels, houtworm, insecten of ander schadelijk gedierte
Schade door schimmels, houtworm, insecten of ander schadelijk gedierte.
3.2.3

Onvoldoende zorg

Schade veroorzaakt of mogelijk geworden door onvoldoende zorg van
verzekerde voor de verzekerde zaken.
3.2.4

Pand, huur of consignatie

Schade ontstaan gedurende de tijd dat de verzekerde zaken in pand, huur
of consignatie zijn gegeven, tenzij met de maatschappij anders is
overeengekomen.
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4.2

Sancties bij niet nakomen verplichtingen bij schade

4.2.1

Schaden van belangen

Aan de verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde één of meer van de
verplichtingen bij schade niet is nagekomen en verzekeraar daardoor in
een redelijk belang is geschaad.
4.2.2 Opzet tot misleiding
Elk recht op uitkering vervalt indien verzekeringnemer of de tot uitkering
gerechtigde een of meer van de verplichtingen bij schade niet is
nagekomen met het opzet verzekeraar te misleiden.
Dit geldt niet indien de misleiding het verval van dit recht niet
rechtvaardigt.
4.3

Onzekere gebeurtenis

Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid zoals
bedoeld in artikel 7:925 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek indien en voor
zover schade het gevolg is van een gebeurtenis:
a. die bij het aangaan van de verzekering onzeker was of
b. waarvan onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade was ontstaan
of naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.
4.4

Andere verzekering / voorziening / regeling

Deze verzekering biedt geen dekking indien en voorzover een verzekerde
ter zake van hetgeen onder deze verzekering is gedekt rechten kan
ontlenen of zou kunnen ontlenen, in geval deze verzekering niet zou
hebben bestaan, aan een andere verzekering of voorziening, al dan niet
van oudere datum, dan wel op grond van enige wettelijke of andere
regeling.
4.5
Recht op uitkering / schadevergoeding
Het recht op de door verzekeraar verschuldigde uitkering ontstaat niet
eerder en is niet eerder opeisbaar dan na het verstrijken van een termijn
van vier weken na de dag waarop verzekeraar alle noodzakelijke
gegevens heeft ontvangen.
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4.6

Betaling aan derden

Verzekeraar heeft het recht om derden rechtstreeks schadeloos te stellen
en/of schikkingen met hen te treffen.
4.7

Verhaalsrecht

Verzekeraar behoudt zich het recht voor om aan derden uitgekeerde
schade te verhalen op verzekeringnemer en overige verzekerden voor die
gevallen waarin verzekeraar - indien er geen rechtstreekse aanspraken
van derden jegens verzekeraar zouden hebben bestaan - volgens de wet
of deze verzekering gerechtigd mocht zijn de uitkering te weigeren of te
verminderen.

5

Wijziging van het risico

5.1

Risicowijziging

Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
binnen twee maanden, verzekeraar in kennis te stellen van wijzigingen,
zoals hierna is aangegeven, tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt
dat hij van het optreden van die wijziging niet op de hoogte was en dat
redelijkerwijs ook niet kon zijn.
5.1.1

5.2
Verkoop / overdracht
Bij verkoop en overdracht van het instrumentarium eindigt de dekking.
Gevolgen van niet melden risicowijziging

a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig verzekeraar in kennis te stellen van
de risicowijziging, maar voortzetting zou zijn overeengekomen indien
verzekeringnemer zijn verplichting tot melding wel zou zijn
nagekomen, zijn na de wijzigingsdatum opeisbaar:
- de premie die verzekeringnemer na de wijziging verschuldigd zou
zijn, alsmede
- een eenmalige opslag van 100% van het verschil tussen de vóór de
wijziging in rekening gebrachte premie en de ná de wijziging
berekende premie als die hoger is.
b. Indien voortzetting op basis van gewijzigde voorwaarden zou zijn
overeengekomen, bestaat, vanaf de datum waarop de melding uiterlijk
had moeten plaatsvinden, slechts dekking alsof deze voorwaarden
waren overeengekomen.
c. Indien geen voortzetting zou zijn overeengekomen, biedt de
verzekering geen dekking voor schaden die zijn ontstaan na de datum
waarop de melding uiterlijk had moeten plaatsvinden.
Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van de
overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot beëindiging op
andere gronden leiden.

6

Atoomkernreacties
a. Hieronder te verstaan atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan.
b. De uitsluiting van atoomkernreacties geldt niet voor radioactieve
nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt
worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,
onderwijskundige doeleinden of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden,
mits er een door enige rijksoverheid afgegeven vergunning (voor zover
vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich
ontdoen van radioactieve stoffen.
Onder 'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van
de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225),
alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.
c. Voor zover op grond van enige wet of enig verdrag een derde voor de
geleden schade aansprakelijk is, is het onder b. vermelde niet van
toepassing.

Risicowijziging dekking instrumentarium

Wijziging van het beroep van verzekeringnemer of diens partner moeten
zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de verzekeraar.

5.3

tenzij verzekerde bewijst, dat de schade niet aan een van de genoemde
verschijnselen kan worden toegeschreven.

Nadere omschrijvingen

Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting te verstaan
schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur
nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde zich bevindt, de gevolgen
van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard,
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Brand
Hieronder te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met
vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit
eigen kracht voort te planten.
Zo is onder andere geen brand:
a. zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
b. doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
c. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Molest
a. Gewapend conflict
Elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of
althans de een de ander, gebruikmakend van militaire
machtsmiddelen, bestrijden.
Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapende
optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties.
b. Burgeroorlog
Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners
van eenzelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van
die staat betrokken is.
c. Opstand
Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het
openbaar gezag.
d. Binnenlandse onlusten
Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat.
e. Oproer
Een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging,
gericht tegen het openbaar gezag.
f. Muiterij
Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden
van de gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij
gesteld zijn.
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Ontploffing
a. Onder schade door ontploffing te verstaan gehele of gedeeltelijke
vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende,
hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming
van het hierna bepaalde.
b. 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 vóór de ontploffing
aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een
zodanige scheiding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas,
damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de
drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn
geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat
ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting de
onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen die door een
scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige
stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting
gebracht.
c. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde
zaken door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde
zaken welke als een gevolg van die vernieling moet worden
aangemerkt.
d. In geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken door
ontploffing is mede gedekt de schade aan de verzekerde zaken welke
als gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden
aangemerkt.
Noot: De tekst van deze clausule en van de daarbij behorende
toelichting is door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland
op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.
Overstroming
Onder schade door overstroming te verstaan schade door overstroming
als gevolg van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of
andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel
gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis.
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