Van der Linden Assuradeuren
Bijzondere Voorwaarden Verhuisverzekering
Naast de Algemene Voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de Verhuisverzekering tevens onderstaande
Bijzondere Voorwaarden Verhuisverzekering van kracht.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Artikel 1 Begrippen
1.1.1 De verzekeraar
Van der Linden Assuradeuren als Gevolmachtigd Agent van de op de polis vermelde ondertekenaars.
1.1.2

Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig in de polis is vermeld en/of in de administratie van de
Gevolmachtigde Agent van der Linden is opgenomen

1.1.3

Verzekerde(n):
a. verzekeringnemer;
b. degene die in geval van door hem geleden schade krachtens de verzekering recht heeft op vergoeding of door aanvaarding
van de aanwijzing recht op vergoeding kan krijgen

1.1.4

Verzekerde zaken
Verzekerde zaken zijn de huishoudelijke inboedel van verzekerde die voor risico van verzekerde in eigen beheer in het kader
van een verhuizing worden vervoerd.

1.1.5

Waarde van de zaken
De dagwaarde. Indien de inboedel voor herstel vatbaar zijn, wordt de schade op het bedrag van de herstelkosten, verhoogd
met een door de schade veroorzaakte en door reparatie niet opgeheven waardevermindering.

1.1.6

Verzekerde som
De verzekerde som is het hoogste bedrag tot uitkering waarvan de verzekeraar per eenzelfde gebeurtenis kan worden
verplicht.

1.1.7

Gebeurtenis
Onder gebeurtenis wordt verstaan een voorval of een reeks van met elkaar samenhangende voorvallen als gevolg waarvan
voor verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan. Alle onzekere voorvallen van een reeks worden
geacht te zijn ontstaan op het tijdstip waarop het eerste voorval is ontstaan.

1.1.8

Onzeker voorval
Onder onzeker voorval wordt verstaan een voorval waarvan het voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering
onzeker is dat daaruit voor verzekerde schade ontstaat dan wel naar de normale loop van de omstandigheden nog zal
ontstaan

1.1.9

Berging- en opruimingskosten
Onder berging- en opruimingskosten worden verstaan kosten die door verzekerde worden gemaakt voor overladen,
herladen en opruimen van de verzekerde zaken op, of van de locatie en het gevolg zijn van een gedekte gebeurtenis.

1.1.10 Beredding
Onder beredding wordt verstaan maatregelen die door of namens verzekerde binnen redelijke grenzen zijn genomen, bij een
ophanden zijnde schade door een gedekte gebeurtenis, om die schade te voorkomen of te verminderen.
1.1.11 Bereddingskosten
Onder beredddingskosten worden verstaan de redelijke kosten verbonden aan het nemen van bereddingsmaatregelen,
evenals de vergoeding van schade aan zaken die daarbij zijn ingezet.

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking
Artikel 2.1 Begin en einde van de dekking
2.1.1 Verzekerde reis
Het risico voor de verzekeraar gaat in op het moment dat de verzekerde inboedel door verzekerde worden opgepakt om
direct daaropvolgend in het door verzekerde gehuurde, geleende of eigen vervoermiddel te worden geplaatst.
Gedurende de periode dat de verzekerde zaken zich in het vervoermiddel bevinden, blijft de dekking ononderbroken
doorlopen. De dekking eindigt op het moment dat de verzekerde zaken, na door verzekerde uit het vervoermiddel te zijn
opgepakt, op de plaats van bestemming worden neergezet.
2.1.2

Voor- en narisico
Niet verzekerd is inboedel waarvan het transport vóór de ingangsdatum van deze verzekering is begonnen. Voor inboedel
waarvan het transport nog niet is voltooid na het verstrijken van de verzekeringstermijn, blijft het gevaar doorlopen voor
rekening van de verzekeraar met inachtneming van het in de polis bepaalde.
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Artikel 2.2 Omvang van de dekking
2.2.1 Premier risque
Deze verzekering geschiedt op premier risque basis.
2.2.2

All Risks
De verzekeraar vergoedt verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken ongeacht door welke oorzaak deze zijn
ontstaan, exclusief diefstal, vermissing of verduistering tenzij veroorzaakt na braak aan het vervoermiddel.

Artikel 2.3 Extra kosten
De verzekeraar vergoedt, ook boven de verzekerde som en zonder aftrek van het eigen risico, per gebeurtenis
a.de bereddingskosten tot ten hoogste de verzekerde som,
b.na het zich voordoen van een gedekte gebeurtenis, de berging- en opruiming- en vernietigingskosten tot een bedrag van
ten hoogste 50% van de verzekerde som. De vernietigingskosten worden slechts vergoed na vooraf verkregen toestemming
van de verzekeraar.
Artikel 2.4 Dekkingsgebied
De verzekering geldt voor gebeurtenissen in Nederland.
Artikel 2.5 Schadevaststelling
In geval van schade zal verzekeraar geen beroep op onderverzekering doen.

Hoofdstuk 3 Uitsluitingen
Artikel 3.1Algemene uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor verlies, schade en kosten met betrekking tot het volgende
3.1.1 Uit enig gebrek of eigen bederf, of onmiddellijk voortkomend uit de aard en de natuur van de verzekerde zaken zelf
3.1.2

Als gevolg van eigen bederf, tenzij verzekerde bewijst dat dit veroorzaakt is door een gedekte gebeurtenis.

3.1.3

Te wijten aan opzet of roekeloosheid van verzekerde.

3.1.4

Als gevolg van Molest, zoals omschreven in het hoofdstuk ‘‘Nadere omschrijvingen’’.

3.1.5

Als gevolg van diefstal, vermissing van de verzekerde zaken uit een open of met dek(zeilen) afgesloten aanhanger of
container.

3.1.6

Door of verbandhoudend met atoomkernreacties, zoals omschreven in het hoofdstuk ‘‘Nadere omschrijvingen’’.

3.1.7

Indien verzekerde een of meer van de verplichtingen zoals omschreven in Hoofdstuk Schade niet is nagekomen met de
opzet verzekeraar te misleiden.

3.1.8

Indien verzekerde heeft nagelaten bereddingsmaatregelen te nemen zoals omschreven in Hoofdstuk Begripsomschrijvingen
en daardoor de belangen van verzekeraar heeft benadeeld.

3.1.9

Veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiend uit een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.

Hoofdstuk 4 Schade
Artikel 4.1 Verplichtingen bij schade
4.1.1 Schademeldingsplicht
Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkering kan leiden, is
hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is naar waarheid aan verzekeraar te melden.
4.1.2

Schade-informatieplicht
Verzekerde 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.

4.1.3

Medewerkingplicht
Verzekerde is verplicht zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraar zou kunnen
benadelen
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Artikel 4.2 Sancties bij niet nakomen verplichtingen bij schade
4.2.1 Schade van belangen
Aan de verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerde een of meer van de polisverplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van verzekeraar heeft benadeeld.
4.2.2

Opzet tot misleiding
Elk recht op uitkering vervalt indien verzekerde een of meer van de verplichtingen bij schade niet is nagekomen met de opzet
verzekeraar te misleiden tenzij de misleiding het verval van dit recht niet rechtvaardigt.

Artikel 4.3 Schadeberekening
4.3.1 De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de
gebeurtenis.
4.3.2 Indien de beschadigde zaken voor herstel vatbaar zijn, wordt de schade vastgesteld op het bedrag van de herstelkosten,
verhoogt met een door de schade veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven waardevermindering maar niet hoger
dan het overeenkomstig 4.3.1 vastgestelde bedrag.
Artikel 4.4 Andere verzekeringen / 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.
Artikel 4.5 Overdracht van rechten
Als verzekeraar de schade vergoedt, is verzekerde- desgevraagd- verplicht alle rechten die hij ter zake van de schade jegens
derden heeft aan verzekeraar over te dragen.
Artikel 4.6 Verjaring van de vordering
Een rechtsvordering tegen verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door het verloop van drie jaren na de aanvang
van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.
De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe
verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag volgende op die waarop verzekeraar hetzij de aanspraak
erkent, hetzij bij aangetekende brief en onder vermelding van het voormelde gevolg, ondubbelzinnig heeft medegedeeld de
aanspraak af te wijzen.
Artikel 4.7 Verhaal op derden
4.7.1 Verzekeraar heeft het recht
a. of wel op naam van de verzekerde alle nodige maatregelen te nemen om tot verhaal op derden te komen
b. of wel te eisen dat alle rechten van de verzekerde tegenover derden aan verzekeraar of aan een door hem aan te wijzen
vertrouwensman worden overgedragen, opdat zij op naam of op naam van de vertrouwensman verhaal op derden kunnen
uitoefenen. In beide gevallen zijn alle kosten verbonden aan het verhaal op derden voor rekening van verzekeraar.
4.7.2

Ook voordat verzekeraar heeft betaald, is de verzekerde verplicht alle bescheiden en inlichtingen te verschaffen, die nodig of
nuttig zijn voor het verhaal op derden en de voorbereiding daarvan.

Hoofdstuk 5 Einde van dekking
Artikel 5.1 Opzegging door de verzekeraar
De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door verzekeraar zoals hierna omschreven
5.1.1

Binnen twee maanden nadat verzekeraar tegenover verzekeringnemer een beroep op het niet nakomen van de
mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt dab op de datum die in de
opzeggingsbrief is genoemd. Indien in de opzeggingsbrief geen datum is genoemd, eindigt de verzekering op de datum
van dagtekening van de opzeggingsbrief.

5.1.2

Indien bij melding en/of behandeling van een schade(claim) aan verzekeraar bewust een verkeerde voorstelling van zaken
of onware opgave wordt gedaan door een verzekerde

Artikel 5.2 Ontbinding
De verzekering eindigt door een buitengerechtelijke ontbindingsverklaring die is gebaseerd op een tekortkoming in het nakomen van
verplichtingen die uit de verzekering voortvloeien.
Dit geldt alleen indien de tekortkoming het ontbinden van de verzekeringsovereenkomst rechtvaardigt.
Als gerechtvaardigde gronden voor ontbinding door verzekeraar worden in elk geval de hierna genoemde omstandigheden
beschouwd.
a. Geconstateerde opzet tot misleiding van verzekeraar door of namens verzekeringnemer of verzekerde
b. Geen of geen tijdige betaling van de premie
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Hoofdstuk 8 Nadere omschrijvingen
Atoomkernreacties
a. Hieronder te verstaan atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
b. De uitsluiting ter zake 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 installatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.
c. Voor zoverop grond van enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, is het onder b. vermelde
niet van toepassing.
Molest
a. gewapend conﬂict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruik
makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conﬂict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een
Vredesmacht van de 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 voordoen
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 enige gewapende macht, gericht tegen het
gezag waaronder zij gesteld zijn.
Noot:
Deze nadere omschrijving vormt een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter grif ﬁe
van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd.
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