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Aanvullende Voorwaarden  
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Waar vindt u wat? 
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3.3 Overige uitsluitingen             p. 3     

 

Artikel 4: Uw schade              p. 3 

4.1  Behandeling van uw schade           p. 3 

4.2 Bepaling van uw schade            p. 3 

4.3 Wanneer keren wij de schade aan u uit?       p. 4 

 

Artikel 5: Wat is verder nog voor u van belang?      p. 4 

5.1 Einde van de verzekering           p. 4 

 

Begrippenlijst                p. 4 

 

Let op! 

Dit zijn de Aanvullende voorwaarden Kostbaarheden welke onlosmakelijk verbonden zijn met de 

Aanvullende voorwaarden van de door u afgesloten Woongarant inboedelverzekering. Daarnaast 

gelden voor deze verzekering ook Algemene voorwaarden. Op uw polisblad ziet u welke 

voorwaarden van toepassing zijn. Als artikelen uit de verschillende voorwaarden in strijd zijn met 

elkaar dan geldt: deze Aanvullende voorwaarden gaan voor de overige voorwaarden.  

 

Artikel 1: Uw Woongarant Kostbaarhedenverzekering 

 

Extra zekerheid voor uw waardevolle zaken? Met de Woongarant Kostbaarhedenverzekering heeft u 

voor uw waardevolle zaken een mooie aanvullende dekking boven op de al uitgebreide dekking van 

uw Woongarant Inboedelverzekering. U kunt al uw waardevolle zaken, waaronder uw sieraden, 

muziekinstrumenten en fotoapparatuur extra verzekeren zodat deze zelfs tegen verlies en diefstal 

wereldwijd verzekerd zijn.  

 

In deze voorwaarden leest u hoe het precies zit met de dekking van uw kostbaarhedenverzekering en 

welke schades wel en niet door ons vergoed worden. Wij vertellen u wat u moet doen bij schade en 

wat u van ons kunt verwachten. 
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Artikel 2: Wat is verzekerd?  

 

2.1 Wanneer geldt deze verzekering? 

De Woongarant Kostbaarhedenverzekering geldt alleen als dit vermeld is op het polisblad bij uw 

Woongarant Inboedelverzekering. De voorwaarden van deze verzekering zijn onlosmakelijk 

verbonden met de verzekeringsvoorwaarden van uw inboedelverzekering en de hierbij behorende 

Algemene verzekeringsvoorwaarden. 

 

2.2 Dekking 

De Woongarant Kostbaarhedenverzekering is een Allrisk verzekering, wat betekent dat de zaken die 

op uw polisblad genoemd zijn, verzekerd zijn als er schade aan deze zaken wordt veroorzaakt door 

een plotselinge en onverwachte gebeurtenis. Hierbij geldt dat: 

a. op uw polisblad staat aangegeven welke waardevolle zaken u verzekerd heeft.  

b. uw Woongarant Kostbaarhedenverzekering dekking heeft over de hele wereld, tenzij op uw 

polisblad een ander dekkingsgebied staat aangegeven.  

 

Let op: Indien er op uw polisblad staat aangegeven dat de dekking alleen van kracht is in de woning, 

geldt dat dit een bewoonde woning, binnen Nederland moet zijn. 

 

c. de maximale vergoeding per verzekerde zaak bedraagt € 12.500,-.  

 

Toelichting Allrisk dekking: 

De waardevolle zaken die op uw polisblad genoemd zijn, zijn verzekerd tegen alle plotselinge en 

onverwachte gebeurtenissen. Onder deze dekking valt ook:  

- diefstal, beschadiging of vernietiging van de verzekerde zaken;  

- verlies van verzekerde zaken, indien deze meer dan 4 weken vermist blijven.  

 

Artikel 3: Wat is niet verzekerd?  

 

De Woongarant Kostbaarhedenverzekering kent een zeer ruime dekking, maar er gelden wel een 

aantal regels en beperkingen voor deze ruime dekking. U kunt in onderstaande artikelen precies 

terugvinden wat in welke situatie wel en niet onder uw dekking valt. 

 

3.1 Atoomkernreacties, molest en natuurgeweld  

Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door:  

- atoomkernreacties.  

- molest; 

- aardbeving en vulkanische uitbarstingen.   

 

Let op: Informatie Atoomkernreacties 

Ongeacht hoe deze zijn ontstaan, schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit 

atoomkernreacties vergoeden wij niet. Wij vergoeden echter wel schade die is veroorzaakt door 

radioactieve nucliden. Deze nucliden moeten zich dan buiten een kerninstallatie1 bevinden en 

gebruikt worden of bestemd zijn voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, 

wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden. Hiervoor moet de 

betreffende instantie, voor zover dit vereist is, een vergunning van de overheid hebben gekregen. 

Deze vergunning moet betrekking hebben op het ontwikkelen, gebruiken, opslaan en het zich 

ontdoen van radioactieve stoffen.  
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3.2 Overstroming  

Wij vergoeden geen schade door een overstroming doordat een dijk, kade, sluis of andere 

waterkering doorbreekt of overstroomt. Wel vergoeden wij:  

- schade ontstaan door brand of ontploffing als een gevolg van overstroming;  

- schade na overstroming door hevige plaatselijke neerslag.  

 

3.3 Overige uitsluitingen  

De Woongarant Kostbaarhedenverzekering biedt ook geen dekking voor schade veroorzaakt door:  

a. opzet, roekeloosheid, ernstige nalatigheid c.q. zorgeloosheid van een verzekerde; 

b. het onbeheerd achterlaten van de verzekerde zaken buiten de woning;  

c. slecht of achterstallig onderhoud; 

d. een eigen gebrek, eigen bederf of de aard of de natuur van de zaak zelf; 

e. slijtage en/of andere langzaam werkende invloeden, dan wel milieuverontreiniging; 

f. bewerkingen in het kader van reinigen, onderhoud, reparatie of restauratie; 

g. normaal gebruik, zoals vlekken, krassen, schrammen en deuken; 

h. schade door ongedierte en schimmels;  

i. verbeurdverklaring of inbeslagneming door douane of andere daartoe bevoegde instanties. 

 

Artikel 4: Uw schade  

 

In de Algemene voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden van uw Woongarant 

Inboedelverzekering kunt u terug vinden hoe onze schaderegeling werkt en wat wij van u 

verwachten. In dit artikel leest u wat daarbij van belang is voor het behandelen van een schadeclaim 

op uw Woongarant Kostbaarhedenverzekering.  

 

BELANGRIJK!!!! 

- Bij schade kunt u 24 uur per dag bellen met Woongarant Schadeservice op 0900-5566775. 

- U kunt uw schade ook digitaal melden via www.woongarant.nl. 

 

4.1 Behandeling van uw schade   

Als u bij ons een schade meldt, kijken wij of er voor deze schade dekking is op uw Woongarant 

Kostbaarhedenverzekering en stellen wij de schade vast. De vaststelling van de schade kan op 

verschillende manieren gebeuren:  

1. Wij stellen samen met u de schade en de extra kosten vast.  

2. Wij schakelen een deskundige in om de schade en de extra kosten vast te stellen. 

U mag ook een eigen deskundige inschakelen. Onze deskundige en die van u beoordelen dan samen 

de schade Lukt het beide deskundigen niet om samen de schade te bepalen? Dan vragen zij een 

derde deskundige om een definitieve beslissing te nemen. Daarbij blijft hij binnen de grenzen van de 

door beide deskundigen vastgestelde bedragen. 

 

Let op: Alle hiervoor genoemde deskundigen moeten zich hebben geconformeerd aan de 

Gedragscode Expertiseorganisaties.  

 

4.2 De bepaling van uw schade 

a. Beschadiging van de verzekerde zaken: Indien uw waardevolle zaken (of een deel daarvan) 

beschadigd raken, vergoeden wij:  

1. bij een verzekering op basis van taxatiewaarde de werkelijk gemaakte kosten van herstel of 

vervanging van onderdelen. Hierbij geldt dat de vergoeding nooit hoger kan zijn dat de 

verzekerde som, zoals aangegeven op uw polisblad;  

2. bij een verzekering zonder taxatiewaarde de werkelijk gemaakte kosten van herstel of 

vervanging van onderdelen. Hierbij geldt dat de vergoeding nooit meer kan zijn dan de waarde 
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van de verzekerde zaak onmiddellijk voor de schadegebeurtenis en deze vergoeding nooit 

hoger kan zijn dan de verzekerde som, zoals aangegeven op uw polisblad. 

b. Diefstal, verlies of vernietiging van de verzekerde zaken: Indien uw waardevolle zaken (of een deel 

daarvan) beschadigd raken of verloren gaan door diefstal, verlies of vernietiging, vergoeden wij: 

1. bij een verzekering op basis van taxatiewaarde de verzekerde som onder aftrek van de 

restantwaarde;  

2. bij een verzekering zonder taxatiewaarde de waarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor 

de schadegebeurtenis, onder aftrek van de waarde van de restanten tot maximaal de 

verzekerde som. Deze regeling geldt niet indien op de polis anders is bepaald.  

In geval van diefstal of verlies of vernietiging van een verzekerde zaak, worden alle eigendoms-

rechten van de verzekerde zaak (inclusief het eventuele recht van terugvordering als bedoeld in 

artikel 3:86 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek) aan ons overgedragen.  

 

Let op: U kunt op uw polisblad teruglezen of uw waardevolle zaken op basis van taxatiewaarde zijn 

verzekerd.  

 

4.3 Wanneer keren wij de schade aan u uit?  

Wij hebben een betaaltermijn van maximaal 4 weken. Deze termijn gaat in op de dag dat wij alle 

noodzakelijke gegevens hebben ontvangen om uw schade vast te stellen. Een recht op vergoeding 

van wettelijke rente ontstaat pas op het moment dat onze betaaltermijn is verstreken.  

 

Artikel 5: Wat is verder nog voor u van belang? 

 

5.1 Einde verzekering 

Naast de in de Algemene voorwaarden genoemde redenen eindigt de verzekering indien: 

a. uw Woongarant inboedelverzekering is beëindigd; 

b. voor een verzekerde zaak, zodra u geen belang meer heeft bij deze zaak; 

c. voor een verzekerde zaak, zodra deze als vernietigd of verloren in de zin van deze voorwaarden 

moet worden beschouwd. Hierbij bestaat geen recht op terugbetaling van premie. 

 

Begrippenlijst  

 

In aanvulling op, dan wel in afwijking van, de begripsomschrijvingen genoemd in de verzekerings-

voorwaarden van de Woongarant Inboedelverzekering, gelden de volgende begripsomschrijvingen: 

 

U/uw 

Degene die deze Woongarant Kostbaarhedenzekering heeft afgesloten (de verzekeringnemer) en 

diegene(n) voor wie deze verzekering geldt (de verzekerden).  

Verzekerde(n) 

Dit kunt u, de verzekeringnemer zijn, maar dit kunnen ook andere personen zijn voor wie de 

verzekering geldt. Het gaat dus ook om bijvoorbeeld de echtgenoot, geregistreerd partner of de 

minderjarige kinderen. 

Verzekerde Zaken 

De zaken zoals genoemd op het polisblad. 

Wij/ ons 

Woongarant Volmacht B.V. en/of de verzekeraars die zij vertegenwoordigt. Op uw polisblad en in de 

Algemene voorwaarden van deze verzekering vindt u terug wie de verzekeraars zijn van uw 

Woongarant All In Kostbaarhedenverzekering. Woongarant Volmacht B.V. is gevestigd te Oosthuizen 

aan de Raadhuisstraat 20 (postadres: postbus 9,1474 ZG Oosthuizen). De volmacht van Woongarant 

Volmacht B.V. is bij de AFM geregistreerd onder nummer 1201762. 


