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Kostbaarhedenverzekering
KBH02
Algemene voorwaarden

De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag
van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee één geheel te vormen.
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De bij de aanvraag van een verzekering en de eventueel nog nader te overleggen gegevens kunnen
worden opgenomen in de door verzekeraar gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een
privacy-reglement van toepassing. Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is gedaan.
Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage ten kantore van
verzekeraar.

Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.

� Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering
van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de klachtenbehandelaar van
de verzekeraar, AXA Schade N.V., Postbus 30800, 3503 AP Utrecht, telefoon (030) 219 70 00.

� Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon 
(070) 333 89 99.

� Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of u vindt de
behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde
rechter.
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In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Atoomkernreactie
iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit;

1.2 Bereddingskosten
de kosten door verzekerde gemaakt, bij of na het ontstaan van een door deze polis gedekt evene-
ment, ter voorkoming of vermindering van schade;

1.3 Dagwaarde
de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of
slijtage;

1.4 Molest 
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze 6 vormen
van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond
van Verzekeraars op 2 november 1981 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
‘s-Gravenhage;

1.5 Ontploffing
een gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende
hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten vat -, dan is aan het vereiste van een
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder 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, 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, welke door een
scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen of een mengsel daarvan, zijn
ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.
Deze begripsomschrijving en de daarbij behorende toelichting is door de Vereniging van Brand-
assuradeuren in Nederland ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd;

1.6 Overstroming
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 gedekt evenement;

1.7 Stellen en verzamelingen
bij elkaar behorende voorwerpen welke in één bedrag verzekerd zijn en waarvan de waarde der
onderdelen niet afzonderlijk is vastgesteld;

1.8 Verzekeraar
de in de polis vermelde verzekeraar of diens gevolmachtigd agent;

1.9 Verzekerde

a de verzekeringnemer;
b elke persoon met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband samenwoont;
c elke andere persoon, voor zover dit uit de polis blijkt.

1.10 Verzekerde voorwerpen
de voorwerpen, die verzekerde als eigenaar of houder onder zich heeft zoals omschreven in de bij de
polis behorende specificatie en/of deskundigen-taxatie.
Onder de verzekerde objecten wordt in deze polis verstaan de omschreven voorwerpen inclusief de
standaarduitrusting waaronder ook etuis, koffers en dergelijke verpakkingen vallen.

1.11 Verzekeringnemer
degene die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan;

1.12 Waarde
- het bedrag vermeld op de aankoopnota of taxatierapport zoals dat aan verzekeraar werd overge-

legd; of
- voor uitsluitend sieraden en schilderijen het bedrag voorkomend op een aankoopnota van niet

ouder dan 3 maanden of in de laatste deskundigentaxatie die voor het evenement is verricht.
Voor deze objecten geschiedt de verzekering op basis van vaste taxatie conform artikel 275 Wet-
boek van Koophandel. De waarde van elk object is voor drie jaar met wederzijds goedvinden vast-
gesteld op de voor dat object opgenomen verzekerde som.

2.1 Omvang van de dekking

De verzekering dekt de materiële schade als gevolg van diefstal, verlies, vermissing en beschadiging
van de verzekerde voorwerpen, ongeacht de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden.

2.2 Dekking boven de verzekerde som
Boven de verzekerde som worden vergoed:
a bereddingskosten tot maximaal de waarde van het verzekerde voorwerp;
b honoraria en kosten van experts. Echter indien de honoraria en kosten die voortvloeien uit de op-

dracht van verzekeringnemer hoger zijn dan die voortvloeiende uit de opdracht van verzekeraar
dan is het meerdere voor rekening van verzekeringnemer.

2.3 Dekkingsgebied

a schilderijen, beelden en gelijksoortige kunstvoorwerpen die naar hun aard langdurig aan één
plaats en/of adres gebonden zijn, zijn, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verzekerd:
- in het woongedeelte van het/de gebouw(en) gelegen op het in de polis genoemde adres van

verzekeringnemer;
- tijdens het vervoer naar en van, alsmede tijdens het voor herstel noodzakelijke verblijf bij een

hersteller binnen Nederland;
b overige kostbaarheden zijn verzekerd over de gehele wereld. 
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Van deze verzekering is uitgesloten schade, indien deze schade:

3.1 Opzet
is veroorzaakt door opzet, grove schuld of met goedvinden van verzekeringnemer, verzekerde of
iemand die bij de uitkering belang heeft, dan wel veroorzaakt door een gedrag dat wezenlijk afwijkt
van hetgeen redelijkerwijs van hen verwacht mocht worden;

3.2 Molest
wordt veroorzaakt door of ontstaat uit molest;

3.3 Atoomkernreactie
wordt veroorzaakt door, optredende bij, of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe
deze reactie is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radio-actieve nucliden, die zich
buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien
verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-
actieve stoffen door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer moet
zijn afgegeven. Voor zover krachtens de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen een derde voor de
geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht;

3.4 Bederf of waardevermindering 
is veroorzaakt door mot, schimmel, enig ongedierte of enige geleidelijk werkende invloed die bederf
of waardevermindering doet ontstaan;

3.5 Gebruik
is veroorzaakt door gebruik, dat geleidelijke achteruitgang van kwaliteit en kwantiteit van de
verzekerde voorwerpen tengevolge heeft;

3.6 Gebrek
is veroorzaakt door enig gebrek, eigen bederf of een uit de aard en de natuur van de verzekerde
voorwerpen zelf onmiddellijk voortspruitende oorzaak. Deze uitsluiting geldt niet voor schade door
brand en ontploffing;

3.7 Bewerking en verwerking
is veroorzaakt tijdens bewerking, verwerking, reiniging of reparatie van de verzekerde voorwerpen;

3.8 Pand verkoop, huur
is veroorzaakt gedurende de periode waarin de verzekerde voorwerpen in pand, ter verkoop of in
huur zijn gegeven;

3.9 Inbeslagneming
in verband staat met verbeurdverklaring of inbeslagneming van de verzekerde voorwerpen door
douane of andere autoriteiten;

3.10 Aardbeving en/of vulkanische uitbarsting
is veroorzaakt door een aardbeving en/of vulkanische uitbarsting. Bij schade die ontstaat hetzij
gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde voorwerpen 
de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekerde te be-
wijzen, dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te schrijven;

3.11 Overstroming
is veroorzaakt door of in verband met overstroming.
Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming;

3.12 Beroepsdoeleinden
is veroorzaakt terwijl de verzekerde voorwerpen voor beroepsdoeleinden worden gebruikt tenzij
anders is overeengekomen. Het incidenteel tegen betaling muziek ten gehore brengen eventueel
naast de normale dagtaak wordt niet als gebruik voor beroepsdoeleinden aangemerkt;

3.13 Diefstal
is veroorzaakt tengevolge van diefstal uit motorrijtuigen van verzekerde voorwerpen, die daarin
onbeheerd zijn achtergelaten, ook indien de zaken uit het zicht zijn;

3.14 Oppervlakte
zich uit in de vorm van krassen, schrammen, deuken, putten en andere gelijksoortige oppervlakte-
beschadigingen, voor zover de schade uitsluitend daaruit bestaat. Deze uitsluiting geldt niet voor
schilderijen en kunstvoorwerpen;

3.15 Elektrische en/of elektronische apparatuur en installaties
zich beperkt tot het elektrische en/of elektronische gedeelte van de op een elektrische stroombron
aangesloten verzekerde voorwerpen als gevolg van overbelasting, te hoge spanning, kortsluiting,
zelfverhitting, stroomlekken, inductie, alsmede schaden aan lampen en buizen, die een onderdeel
vormen van de verzekerde voorwerpen;

3.16 Lekkage
is veroorzaakt door lekkage van batterijen en accu’s, aanwezig in of aan de verzekerde voorwerpen;

3.17 Uurwerken 
is veroorzaakt aan uurwerken door het opwinden ervan alsmede aan glazen van horloges;

3.18 Muziekinstrumenten

a aan muziekinstrumenten uitsluitend bestaat uit beschadiging aan trommelvellen, trommelstokken,
rietjes, strijkstokhaar en snaren;

b aan muziekinstrumenten ontstaat tijdens het vervoer, voor zover het snaarinstrumenten betreft,
indien de instrumenten niet verpakt zijn in een hard etui;

3.19 Foudraals, koffers etc.
uitsluitend bestaat uit beschadigingen aan foudraals, koffers, kisten, tassen, hoezen en standaards;

3.20 Garantiebewijs
op een garantiebewijs te verhalen is;

3.21 Foto-, filmapparatuur
is veroorzaakt aan spoelen, banden en films, respectievelijk andere beeld- en geluiddragers en aan
hierop opgenomen beeld en/of geluid bij foto-, filmtoestellen en recorders.
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4.1 Verplichtingen van verzekerde in geval van schade

a Zodra verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een verplichting tot 
uitkering kan leiden, is hij verplicht:
1 deze zo spoedig mogelijk aan verzekeraar te melden;
2 zo spoedig mogelijk aan verzekeraar alle gegevens te verstrekken en stukken door te zenden;
3 alles in het werk te stellen om schade te beperken;
4 zijn volledige medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de verzekeraar

zou kunnen schaden;
5 verzekeraar in kennis te stellen van alle overige verzekeringen waaronder eveneens geheel of

gedeeltelijk dekking voor schade wordt geboden;
6 in geval van (poging tot) diefstal, verduistering of vermissing of enig ander strafbaar feit zo

spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en schrijftelijk bewijs hiervan te overleggen aan
verzekeraar.

Verzekerde kan geen rechten aan de polis ontlenen, indien hij een of meer van deze verplichtingen
niet is nagekomen en voor zover daardoor de belangen van verzekeraar zijn geschaad.

b Op straffe van verlies van aanspraken op vergoeding is verzekerde verplicht alle voorzichtigheid in
het werk te stellen om schade te voorkomen. Van normale voorzichtigheid kan onder meer niet
worden gesproken in geval verzekerde objecten zonder toezicht worden achtergelaten in niet
deugdelijk afgesloten ruimten. Het bepaalde in 3.13 blijft onverminderd van kracht.

4.2 Schaderegeling

a Benoeming experts
1 De schade zal in onderling overleg of door één door de verzekeraar te benoemen expert

worden vastgesteld tenzij wordt overeengekomen dat twee experts de schade zullen vaststellen
waarvan verzekeringnemer en verzekeraar er ieder één benoemen.
In het laatste geval benoemen beide experts samen voor de aanvang van hun werkzaamheden
een derde expert, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de
grenzen van de beide taxaties heeft vast te stellen, na de beide experts gehoord of behoorlijk
opgeroepen te hebben. De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door des-
kundigen te doen bijstaan;

2 Benoeming van expert(s) en de aanvaarding van opdracht moet blijken uit een door verzekerde,
verzekeraar en expert(s) te ondertekenen akte, waarvan het model door de Vereniging van
Brandassuradeuren in Nederland is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
te Utrecht;

3 Indien enige benoeming door nalatigheid of door gebrek aan overeenstemming niet tot stand
komt, zal op verzoek van de meest gerede partij een expert benoemd worden door de Voorzitter
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht en zal deze benoeming voor beide par-
tijen bindend zijn. De partij van wie dit verzoek uitgaat zal daarvan aan de wederpartij kennis
geven;

4 Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor verzekeraar geen verplichting tot
schadevergoeding in.

b Bepaling van de schadeomvang
1 Als schade zal worden aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde voorwer-

pen onmiddellijk vóór en onmiddellijk na het evenement of, naar keuze van verzekeraar, de
onmiddellijk na het evenement vastgestelde herstelkosten van de verzekerde voorwerpen die
naar het oordeel van de expert(s) voor herstel vatbaar zijn. Voorts wordt als schade aangemerkt
de grootte van een door het evenement veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven waar-
devermindering als deze door de expert(s) is vastgesteld;

2 Uitsluitend voor sieraden, schilderijen, antiek, beelden en andere kunstvoorwerpen zal als waarde
onmiddellijk vóór het evenement worden aangenomen het ter zake in de specificatie behorende
bij de polis met wederzijds goedvinden vastgestelde bedrag, dan wel het bedrag dat op grond
van de deskundigen-taxatie is vastgesteld.
Bij het vaststellen van de waarde na de schade zal met het hierboven bedoelde bedrag rekening
gehouden worden.
Vindt de schade plaats na 3 jaar sedert de datum van de aankoopnota en/of die van het taxatie-
rapport, dan geldt als waarde van het verzekerde voorwerp vlak voor het ontstaan van de
schade de dagwaarde;

3 Ten behoeve van de waardebepaling van de overige verzekerde voorwerpen (niet zijnde
sieraden, schilderijen, antiek, beelden en andere kunstvoorwerpen) worden onmiddellijk vóór het
evenement de volgende afschrijvingspercentages over de verzekerde waarde gehanteerd:

Overige verzekerde voorwerpen Video-apparatuur

bij een ouderdom van afschrijving bij een ouderdom van afschrijving

0 - 1 jaar:       nihil 0 - 1 jaar: nihil
1 - 2 jaar:       nihil 1 - 2 jaar: 30%
2 - 3 jaar: 10% 2 - 3 jaar: 40%
3 - 4 jaar: 20% 3 - 4 jaar: 50%
4 - 5 jaar: 30% 4 - 5 jaar: 60%
5 - 6 jaar: 40% 5 - 6 jaar: 70%
6 jaar of meer:   50% 6 jaar of meer: 80%

4 Bij het verloren gaan van één der bij elkaar behorende voorwerpen wordt niet slechts de waar-
de van het verloren gegane stuk vergoed, doch tevens de waardevermindering die het over-
blijvende ondergaat door het geschonden zijn van het stel. Er zal in geen geval meer worden
vergoed dan het verzekerde bedrag van het stel;

5 De door de verzekerde verstrekte en/of te verstrekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk,
zullen dienen tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering;

6 Verzekeraar zal het recht hebben een schadevaststelling als in artikel 4.2.a vermeld voor hem
als niet bindend te beschouwen en herziening daarvan te verlangen indien blijkt dat bij die
schadevaststelling rekening is gehouden met aan een of meer experts verstrekte onjuiste in-
lichtingen of gegevens. Mocht één der partijen kunnen aantonen dat door de expert(s) reken-
fouten zijn gemaakt, dan zal die partij bevoegd zijn daarvan verbetering te eisen.

4.3 Schadevergoeding

a de verplichting van verzekeraar tot schadevergoeding zal het in de specificatie of de deskundigen-
taxatie behorende bij deze polis genoemde bedrag nimmer te boven gaan, behoudens het bepaal-
de in artikel 2.2;
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b verzekeraar heeft het recht aan de schadeloosstelling de voorwaarde te verbinden, dat verzekerde
zijn belang bij de verzekerde voorwerpen aantoont en dat verzekerde al zijn rechten op de verloren
gegane voorwerpen met inbegrip van de eigendomsrechten en het recht van terugvordering, als
bedoeld in 3:86 Burgerlijk Wetboek, aan hem overdraagt.
Indien de verloren voorwerpen worden teruggevonden, dan rust op verzekerde de verplichting
deze te allen tijde aan verzekeraar over te dragen;

c verzekerde zal in geval van schade geen afstand van de verzekerde voorwerpen kunnen doen ten
behoeve van verzekeraar;

d indien de honoraria en kosten die voortvloeien uit de opdracht van verzekeringnemer hoger zijn
dan die van de expert(s) en deskundigen van verzekeraar dan is het meerdere voor rekening van
verzekeringnemer;

e het zal verzekeraar vrij staan de geleden schade in natura te vergoeden.

4.4 Andere verzekeringen
Indien de schade, welke onder deze verzekering is gedekt, tevens is gedekt onder één of meer andere
polissen al dan niet van oudere datum, of gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben
bestaan, dan loopt deze verzekering slechts als excedent boven de dekking die onder de andere
polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in de andere polis(sen) een samenloopartikel is opge-
nomen.

4.5 Schadebetaling
Indien op grond van deze verzekering recht op schadebetaling bestaat, zal de schadevergoeding
worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van alle voor verzekeraar noodzakelijke gegevens.

4.6 Verjaringstermijn
Het recht op uitkering vervalt indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na de datum van de
gebeurtenis.

4.7 Vervaltermijn
Indien verzekerde geen rechtsvordering heeft ingesteld binnen 1 jaar nadat verzekeraar schriftelijk
aan verzekeringnemer zijn definitief standpunt heeft medegedeeld de schade niet voor zijn rekening
te nemen, vervalt zijn recht op schadevergoeding.

5.1 Premiebetaling

a Verzekeringnemer is verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting bij vooruitbetaling te
voldoen.

b Zodra de verzekeringnemer weigert het verschuldigde bedrag te betalen of zodra een termijn van
30 dagen na het eerste betalingsverzoek is verstreken, eindigt de dekking op de eerste dag van de
periode waarover het verschuldigde bedrag betaald dient te worden.
Verzekeringnemer blijft verplicht het verschuldigde bedrag alsnog te betalen.

c Tenzij verzekeraar de verzekering inmiddels heeft opgezegd, wordt de dekking weer van kracht op
de dag volgend op die, waarop het verschuldigde bedrag door verzekeraar is ontvangen. 

5.2 Premieverrekening
Premie wordt pro rata verrekend indien wijziging van het risico een premieverlaging of premieverho-
ging tot gevolg heeft.

5.3 Premierestitutie
Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van verzekeringnemer, betaalt
verzekeraar pro rata de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is aan
verzekeringnemer terug.

6.1 Verplichtingen bij risicowijziging
Verzekeringnemer dient verzekeraar schriftelijk mededeling te doen van:
- adreswijziging; 
- wijziging van bouwaard; 
- wijziging van inrichting en gebruik van de woning.
Deze mededeling dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen te worden gedaan, tenzij
verzekerde van het optreden van één der genoemde wijzigingen niet op de hoogte was en dat rede-
lijkerwijs ook niet kon zijn.

6.2 Voortzetting of beëindiging na risicowijziging

a Na risicowijziging heeft verzekeraar de mogelijkheid nieuwe voorwaarden en/of premie voor te
stellen waarop de verzekering wordt voortgezet; indien geen overeenstemming bereikt wordt over
de voortzetting van de verzekering, eindigt deze alsnog 30 dagen nadat het wijzigingsvoorstel door
verzekeraar is verzonden;

b De verzekeraar heeft het recht binnen 60 dagen na ontvangst van de onder artikel 6.1 bedoelde
mededeling de verzekering te beëindigen, terwijl dit eveneens geldt indien de verzekeraar op een
andere wijze van de wijziging kennis neemt. De verzekering eindigt dan 30 dagen na de mede-
deling hiervan door verzekeraar;

c Verzuimt de verzekeringnemer mededeling te doen van een risicowijziging, genoemd in artikel 6.1,
dan vervalt het recht op schadevergoeding 60 dagen na de datum van risicowijziging, tenzij de
verzekering ook na kennisgeving zou zijn voortgezet.
Een eventuele schade wordt vergoed, indien de verzekering zou zijn voortgezet:
- met verminderde aandelen, in de verhouding van het verminderde tot het oorspronkelijke

aandeel;
- tegen een hogere premie, in de verhouding van de oorspronkelijke premie tot de nieuwe

premie;
- tegen gewijzigde voorwaarden met inachtneming van die voorwaarden.

6.3 Wijziging van premie en/of voorwaarden
Indien verzekeraar de tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort en bloc of
groepsgewijs wijzigt, heeft hij het recht de premie en/of voorwaarden van deze verzekering overeen-
komstig die wijziging aan te passen met ingang van een door verzekeraar vast te stellen datum.
Verzekeringnemer wordt van de voorgenomen wijziging en datum, waarop deze van toepassing zal
zijn, tijdig schriftelijk in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij
binnen 30 dagen na die datum schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de
verzekering op de datum waarop de wijziging van kracht wordt. 
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7.1 Duur van de verzekering
De verzekering is aangegaan voor een periode als op het polisblad omschreven en wordt geacht
daarna telkens stilzwijgend te zijn voortgezet met de op het polisblad vermelde verlengingstermijn.

7.2 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
a op de contractsvervaldatum, indien ten minste 60 dagen voor deze dag de verzekering schriftelijk

is opgezegd door verzekeraar of verzekeringnemer;
b op de premievervaldatum, indien verzekeraar ten minste 60 dagen vóór deze dag de verzekering

schriftelijk aan verzekeringnemer heeft opgezegd;
c na schriftelijke opzegging door verzekeraar of verzekeringnemer binnen 30 dagen nadat verzeke-

raar onder deze verzekering een geclaimde schade heeft vergoed of afgewezen, waarbij een op-
zegtermijn van ten minste 14 dagen in acht dient te worden genomen;

d op de dag van schriftelijke opzegging door verzekeraar, indien verzekeringnemer langer dan 60
dagen in gebreke is premie, kosten en assurantiebelasting te betalen;

e als verzekeringnemer wijziging van premie en/of voorwaarden op grond van artikel 6.3 niet accep-
teert;

7.3 Overgang
Na overlijden van verzekeringnemer loopt de verzekering ongewijzigd door op naam van diens erf-
genamen, tenzij deze de verzekering binnen 60 dagen na het overlijden schriftelijk hebben opgezegd.
De verzekering eindigt dan om 12.00 uur op de dag na ontvangst van de opzegging door de verzekeraar.

8.1 Geschillen
Geschillen voortvloeiende uit de verzekering zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Nederland, behoudens hogere voorziening, tenzij tussen partijen wordt overeengekomen op andere
wijze tot overeenstemming te geraken.
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