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Deze voorwaarden vormen één geheel met Algemene
Voorwaarden Rivez Pakketpolis model CTI2018-ALG1. Woorden
die onderstreept zijn, worden nader beschreven in artikel 7
‘Nadere omschrijvingen’ en staan op alfabetische volgorde.
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Artikel 1: Algemeen
1.1 Wie zijn er verzekerd?
Verzekerde is de wettige eigenaar van de verzekerde zaken of die
met toestemming van de eigenaar deze zaken mag gebruiken.
1.2 Waar is de verzekering van kracht?
De verzekerde zaken zijn gedekt over de hele wereld. Schilderijen,
audio-, video- en dergelijke apparatuur zijn uitsluitend gedekt in de
woning van een verzekerde, tenzij dit kijkers, foto-, film- en
videocamera’s zijn. Voor alle verzekerde zaken geldt dat de
verzekering ook van kracht is tijdens het vervoer:
a. van en naar een reparateur en het verblijf aldaar;
b. bij een verhuizing;
c. Bij vervoer van het aankoopadres naar de woning.
1.3 Hoe stellen wij het verzekerde bedrag vast?
Wij stellen de hoogte van het verzekerde bedragen vast aan de hand
van door u verstrekte gegevens.
Artikel 2: Wat is verzekerd?
2.1 Welke schade dekt deze verzekering?
Wij vergoeden de materiele schade aan of het verloren gaan van de
verzekerde zaken als direct gevolg van iedere tijdens de looptijd van
deze verzekering voorgevallen schadegebeurtenis, tenzij dit in deze
of de Algemene voorwaarden is bepaald dat de schade of oorzaak
van de schade is uitgesloten.
2.2 Welke kosten vergoeden wij boven het verzekerde bedrag?
Bereddingskosten
Wij vergoeden tijdens de looptijd van de verzekering de kosten van
redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen die door of in opdracht van
u of een verzekerde worden getroffen om het onmiddellijk dreigend
gevaar van schade waarvoor de verzekering dekking biedt, af te
wenden of te beperken. Onder de vergoeding van bereddingskosten
bedoelen wij ook de vergoeding van schade aan zaken die bij het
nemen van deze maatregelen worden ingezet.
Expertisekosten
Wij vergoeden het salaris en de kosten van de experts, die met het
vaststellen van de schade zijn belast. Wanneer ú een expert
inschakelt, dan vergoeden wij de in redelijkheid gemaakte kosten van
de door u benoemde expert. Tot de kosten van een expert worden
ook gerekend de kosten van personen die door deze expert zijn
geraadpleegd. Als de kosten van de door u benoemde expert meer
bedragen dan de kosten van onze expert dan zal het meerdere
worden getoetst aan de redelijkheid.
Artikel 3: Welke schade vergoeden wij niet?
Wij vergoeden niet de schade:
a. die is ontstaan door of in verband met reiniging, reparatie of
bewerking;
b. aan verzekerde zaken ontstaan door normaal gebruik van de
verzekerde zaken zoals schrammen en/of deuken, vlekken,
c. krassen, barsten, alsmede ontstaan door eigen gebrek/eigen
bederf, slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming,
verrotting en corrosie en/of schade die bestaat in of het gevolg
is van geleidelijk (in)werkende weers)invloeden;
d. die is veroorzaakt door ongedierte;
e. die het gevolg is van opzet of voorwaardelijke opzet, ernstige
nalatigheid of onzorgvuldigheid van een verzekerde, alsmede
indien een verzekerde, dan wel de houder, drager of gebruiker
van de verzekerde zaken, niet de normale voorzichtigheid ter
voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging in acht heeft
genomen. Van normale voorzichtigheid kan onder meer niet
worden gesproken in geval van het achterlaten van de zaken in
een motorrijtuig, tenzij - van buitenaf niet zichtbaar - in een
afgesloten kofferruimte of onbeheerd achterlaten van zaken in
een horecagelegenheid;

f.

g.
h.

i.

j.

k.

l.
m.

n.

door diefstal of vermissing tijdens het onbeheerd achterlaten
buiten de woning van verzekerde, tenzij uit een afgesloten
ruimte, waaraan sporen van braak aanwezig moeten zijn;
ontstaan door opwinden van uurwerken en door mechanische
gebreken;
ontstaan aan snaren, strijkstokken, rietjes, trommelvellen en stokken, foudraals, koffers en hoezen, zonder dat het
verzekerde instrument bij dezelfde gebeurtenis andere schade
oploopt;
ontstaan aan elektrisch gevoede instrumenten of apparatuur
door overbelasting, te hoge spanning, kortsluiting,
stroomlekken, zelfverhitting en draadbreuk van lampen;
ontstaan gedurende de tijd dat de verzekerde zaken in pand,
huur of consignatie zijn gegeven, tenzij met de maatschappij
anders is overeengekomen;
door molest, atoomkernreacties, aardbeving/vulkanische
uitbarsting, tenzij u bewijst dat de schade niet aan een van de
genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven.
door overstroming;
als u over het ontstaan, de aard of de omvang van een schade
of schadegebeurtenis opzettelijke een onjuiste, onware of
onvolledige opgave aan ons doet;
als u uw verplichtingen niet nakomt en onze belangen schaadt.

Artikel 4: Welk eigen risico is van toepassing?
In geval van schade door diefstal uit auto’s, vermissing of zoekraken
van foto-, film- en video- camera’s, en optische instrumenten geldt
een eigen risico van 25% van het schadebedrag. Voor andere
schadeoorzaken is er geen eigen risico van toepassing.
Artikel 5: Wat doen wij bij schade?
5.1 Hoe regelen wij de schade?
Wij stellen het schadebedrag in overleg met verzekerde vast.
Als het nodig is;
a. schakelen wij een expert in;
b. kan verzekerde zelf een (contra) expert inschakelen;
c. zijn beide experts het niet eens met elkaar over de schade dan
schakelen zij een derde expert in. De derde expert doet een
bindende uitspraak.
5.2 Wat moet de verzekerde doen bij schade?
De verzekerde moet zich aan een aantal verplichtingen houden. Deze
verplichtingen zijn:
a. probeer uitbreiding van de schade te voorkomen;
b. neem zo snel mogelijk contact met uw verzekeringsadviseur of
ons op;
c. geef ons alle belangrijke gegevens en werk goed mee;
d. volg onze aanwijzingen en doe niets wat onze belangen kan
schaden;
e. geef door welke andere verzekeringen ook gelden;
f.
maak het mogelijk dat wij de beschadigde zaken kunnen
inspecteren;
g. doe direct aangifte bij de politie in de gemeente waar de schade
h. plaatsvond wanneer het gaat om:
1. inbraak
2. vandalisme
3. diefstal
4. gewelddadige beroving
5. afpersing.
Bij verlies van zaken moet u direct aangifte doen bij de gemeente
waar u uw zaken bent verloren.
Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt dan kan dit betekenen
dat de schade niet verzekerd is.
5.3 Hoe stellen wij de schade vast?
Taxatiewaarde
De waarde van de zaken wordt vastgesteld op basis van
taxatiewaarde.
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In de volgende gevallen geldt de taxatiewaarde niet:
• drie jaar na dagtekening van het taxatierapport dat aan de
vaststelling van de taxatiewaarde ten grondslag ligt;
• in het geval het eigendomsbelang is overgegaan.
In deze gevallen wordt niet meer uitgekeerd dan de dagwaarde, met
als maximum het verzekerde bedrag.
Dagwaarde
Alle zaken die niet zijn verzekerd op taxatiewaarde worden
vergoed op basis van dagwaarde.
Herstelkosten
Als herstel mogelijk is dan vergoeden wij de herstelkosten.
Maximaal vergoeden wij het verschil tussen de verzekerde waarde
onmiddellijk voor de schadegebeurtenis en de restwaarde. Ook
vergoeden wij een eventuele waardevermindering door de
schadegebeurtenis die na het herstel is overgebleven. Wij vergoeden
echter nooit meer dan de dagwaarde of de taxatiewaarde. Bij schade
aan of verlies van een verzekerd voorwerp dat deel uitmaakt van een
stel of verzameling, zal het waardeverlies van het stel of de
verzameling buiten beschouwing blijven.
5.4 Definitief standpunt
Zodra wij het verzoek tot schadevergoeding beoordeeld hebben,
informeren wij de verzekerde of de verzekeringsadviseur over ons
definitief standpunt. Dat kan zijn:
• wij delen de vastgestelde schadevergoeding mee;
• wij wijzen het verzoek tot schadevergoeding af.
Is de verzekerde het niet eens met ons definitieve standpunt over de
schadevergoeding, dan kan de verzekerde ons dat binnen 3 jaar laten
weten. De 3 jaar gaan in op de dag dat de verzekerde of de
gemachtigde onze mededeling heeft ontvangen. Na die termijn kan
de verzekerde niet meer op ons standpunt terugkomen.
5.5 Wat gebeurt er bij onderverzekering?
Als bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag te laag is dan
vergoeden wij de schade en kosten niet volledig maar naar
evenredigheid. Dit geldt niet als de verzekerde zaken zijn verzekerd
op basis van taxatiewaarde.
5.6 Welke wijzigingen moet u doorgeven?
De verzekerde is verplicht om ons tijdens de looptijd van de
verzekering juist en op tijd te informeren als er iets gebeurt dat wij
moeten weten. Ontdekken wij achteraf dat deze gegevens op de polis
niet kloppen, dan kan dat gevolgen hebben voor de
schadevergoeding. Zo nodig passen wij de premie en/of de
voorwaarden aan, eventueel met terugwerkende kracht. De
verzekerde krijgt daarvan bericht. De volgende wijzigingen moet u in
ieder geval aan ons doorgeven:
a. verhuizing;
b. ingebruikneming van een tweede woning;
c. wijziging van gebruik, bouwaard of dekking van het gebouw
waarin de verzekerde zaken als regel aanwezig zijn;
d. verandering in overeengekomen beveiligingsvoorzieningen
binnen het gebouw waarin de verzekerde zaken aanwezig zijn.
Bepalen wij dat voortzetting van de verzekering na een risicowijziging
niet mogelijk is, dan hebben wij het recht de verzekering te
beëindigen. Wij hanteren een opzeggingstermijn van 30 dagen.
Informeert u ons niet dan eindigt de verzekeringsdekking 2 maanden
na de datum van risicowijziging tenzij de verzekering zou zijn
gecontinueerd als wij wel op de hoogte waren gesteld van de
risicowijziging. Als wij de verzekering slechts tegen een hogere
premie zou hebben voortgezet, wordt een schadevergoeding
berekend in dezelfde verhouding als de premie voor de wijziging ten
opzicht van de nieuwe premie na de wijziging.

5.7 Wat gebeurt er als u geen belang meer heeft
bij de verzekering?
De verzekering eindigt wanneer u het eigendom van de verzekerde
zaken overdraagt aan een ander.
Wanneer de eigendomsovergang plaatsvindt onder algemene titel
(bijvoorbeeld erfopvolging) blijft de verzekering nog 90 dagen gelden.
De verzekering loopt ook na de genoemde 90 dagen door onder
voorwaarde dat de nieuwe belanghebbende binnen deze 90 dagen na
de overgang ons hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en de
nieuwe belanghebbende(n) door ons is/zijn geaccepteerd.
De verzekering eindigt echter onmiddellijk zodra de nieuwe
eigenaar zijn belang ergens anders heeft verzekerd. Na ontvangst van
de kennisgeving van eigendomsovergang hebben wij het recht de
verzekering te beëindigen. Als wij dat doen, geldt voor ons een
opzegtermijn van 30 dagen.
5.8 Wat gebeurt er als ook een andere verzekering
de schade dekt?
Heeft u ook een andere verzekering die de schade aan uw verzekerde
zaken dekt? Dan zijn de verzekerde bedragen van deze verzekering
en de andere verzekering samen mogelijk hoger dan de waarde van
de zaken. Wij vergoeden dan de schade en kosten niet volledig maar
naar evenredigheid. Met evenredigheid bedoelen wij de verhouding
tussen het verzekerde bedrag van onze verzekering en het totaal
verzekerd bedrag van beide verzekeringen vermenigvuldigd met het
schadebedrag.
Artikel 6: Nadere omschrijvingen
Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting wordt
verstaan schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij
gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar de verzekerde
zaken zich bevinden, de gevolgen van aardbeving of vulkanische
uitbarsting zich hebben geopenbaard.
Atoomkernreacties
Onder atoomkernreacties wordt verstaan iedere kernreactie waarbij
energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige of
natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting ter zake van
atoomkernreacties geldt niet met betrekking tot radioactieve
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, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning
(voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag
en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Voor zover krachtens
de wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade
aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder ‘wet’ is te
verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de
aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie. Onder
‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van
bedoelde wet.
Bereddingskosten
Kosten van maatregelen die een verzekerde of iemand namens hem
neemt om onmiddellijk dreigende schade te voorkomen of te
beperken. Het kan hiervoor ook nodig zijn om zelf schade aan een
zaak toe te brengen.
Consignatie
Het in handen stellen van goederen tot verkoop voor rekening van de
afzender.
Dagwaarde
Het bedrag dat overblijft nadat van de nieuwwaarde een bedrag is
afgetrokken voor de waardevermindering van een zaak door
veroudering en/of slijtage.
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Eigen gebrek/eigen bederf
Hiermee bedoelen wij schade aan zaken die ontstaat zonder dat daar
een aanwijsbare invloed van buitenaf aan ten grondslag ligt.
De schade ontstaat uit zichzelf bijvoorbeeld door gebrekkige
fabricage.
Expert/contra-expert
Dit is een deskundige die moet werken volgens de Gedragscode
Expertiseorganisaties. Deze gedragscode kunt u vinden op
www.verzekeraars.nl. Als de expert niet volgens deze Gedragscode
werkt, vergoeden wij de kosten niet. De expert moet zijn
ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut van Register
Experts (NIVRE, zie www.nivre.nl) of een vergelijkbaar instituut.

Andere voorwerpen
• audio-, video-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio’s en
boxen, compact discspelers, televisietoestellen, kijkers, foto-, filmen videocamera’s inclusief lenzen, projectoren, band-, cassetteen videorecorders, alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke
rand- apparatuur en overige hulpmiddelen, echter met
uitzondering van platen, compact discs en cassettes;
• optische en muziekinstrumenten of andere bijzondere
bezittingen;
• golfuitrusting.
Op het polisblad met eventuele bijlage(n) is aangegeven of en welke
kostbaarheden of andere voorwerpen er zijn verzekerd.

Herstelkosten
Alle kosten die verbonden zijn aan het in de oorspronkelijke staat of
vorm terugbrengen van de verzekerde zaak, waaronder de
noodzakelijke kosten van wegruimen en/of afbreken van de
verzekerde inboedel om herstel mogelijk te maken.
Molest
Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij. De exacte definitie staat in de tekst van het
Verbond van Verzekeraars. Deze tekst heeft het Verbond van
Verzekeraars op 2 november 1981 op de griffie van de
Arrondissementsrechtbank in Den Haag gedeponeerd.
Ongedierte
Ongewenste dieren, die de mens op een of andere manier last
bezorgen, zoals muizen, ratten, marters, konijnen, hazen, vogels, enz.
Overstroming
Onder schade door overstroming wordt verstaan schade door
overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken,
kaden, sluizen of andere waterkeringen zoals natuurlijke oevers,
onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een
door deze polis gedekte schadegebeurtenis.
De uitsluiting ter zake van overstroming geldt niet voor brand en
ontploffing. Niet als overstroming wordt aangemerkt schade als
gevolg van water, onvoorzien het woonhuis binnengedrongen, indien
dit water uitsluitend als gevolg van hevige 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.
Schadegebeurtenis
Een bij het afsluiten van de verzekering nog onzeker voorval dat van
buiten komend zich plotseling en onverwacht en onvoorzien
voordoet en:
• dat schade veroorzaakt en
• dat plaatsvindt tijdens de duur van de verzekering en
• waarbij de verzekerde zaak is betrokken.
Voorvallen die met elkaar verband houden, beschouwen wij als één
schadegebeurtenis.
Taxatiewaarde
De verzekerde waarde, die is gebaseerd op
• een taxatierapport opgemaakt door een deskundige en/of
• een aankoopnota en/of
• een door de maatschappij geaccepteerde specificatie.
Een taxatiewaarde wordt geacht met wederzijds goedvinden te zijn
vastgesteld.
Zaak / Zaken
Kostbaarheden
• sieraden en indien meeverzekerd horloges waaronder
zogenaamde smartwatch(es), duikhorloges, sporthorloges, enz.;
• schilderijen.
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