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Nadere Omschrijvingen 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Inboedel:

alle tot een particuliere huishouding behorende roerende zaken met 

inbegrip van antennes en zonweringen, maar met uitzondering van:

- de gereedschappen voor de uitoefening van een beroep in loon-

dienst;

- geld en geldswaardig papier;

- motorrijtuigen alsmede caravans, aanhangwagens en vaartuigen, 

alles met inbegrip van losse onderdelen en accessoires.

Lijfsieraden:

sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam 

te worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel-)metaal, 

gesteente, mineraal, ivoor, (bloed-)koraal of andere dergelijke stoffen, 

alsmede parels.

Nieuwwaarde:

het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde 

soort en kwaliteit.

Dagwaarde:

de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermin-

dering door veroudering of slijtage.

Braak:

zich wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking met zichtbare 

beschadiging van afsluitingen.

Bereddingskosten:

kosten verbonden aan maatregelen, die tijdens de looptijd van de ver-

zekering door of vanwege verzekeringnemer of een verzekerde worden 

getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend 

gevaar van schade af te wenden, waarvoor - indien gevallen - deze 

polis dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van 

maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die 

bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. 

Opruimingskosten:

uitsluitend de niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van wegrui-

men en/of afbraak van verzekerde zaken, voorzover deze wegruiming het 

noodzakelijke gevolg is van een gebeurtenis waartegen is verzekerd.

Artikel 2 Omvang van de dekking

�. Verzekerd is het belang (bij de omschreven zaken en kosten) van 

verzekerde en degenen met wie hij in duurzaam gezinsverband 

samenwoont.

2. Verzekerd wordt materiële schade aan de omschreven zaken door 

de gebeurtenissen als vermeld in de artikelen 3, 4 en 5 van deze 

Bijzondere Voorwaarden, ook indien de gebeurtenissen het gevolg 

zijn van eigen gebrek. 

3. In geval van diefstal na braak zijn lijfsieraden verzekerd tot ten hoog-

ste �0% van de verzekerde som per gebeurtenis. Indien er meer 

inboedelverzekeringen van kracht zijn, wordt het verzekerd bedrag 

(�0% van de verzekerde som) naar verhouding van de verzekerde 

sommen verminderd.

4. In geval van diefstal na braak is audiovisuele en computerapparatuur 

verzekerd tot ten hoogste �0% van de verzekerde som per gebeurte-

nis. Indien er meer inboedelverzekeringen van kracht zijn, wordt het 

verzekerd bedrag (�0% van de verzekerde som) naar verhouding 

van de verzekerde sommen verminderd.

Artikel 3 Gedekte gebeurtenissen in de woning

De inboedel is in de op het polisblad omschreven woning verzekerd 

tegen schade veroorzaakt door:

a. brand en brandblussing, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvin-

gen;

b. blikseminslag inclusief schade door inductie of overspanning tenge-

volge van bliksem, ongeacht of de blikseminslag zich in de nabijheid 

van de verzekerde zaken heeft voorgedaan;

c. ontploffing, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen;

d. luchtvaartuigen, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen;

e. diefstal of poging daartoe na braak.

 Met braak wordt gelijkgesteld inklimmen, zich laten insluiten en zich 

toegang verschaffen door valse sleutels of andere tot het openen 

van het slot niet bestemde werktuigen; 

f. rook en roet, plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen van 

de woning aangesloten verwarmingsinstallatie;

g. instorting van het gebouw of een gedeelte daarvan door een van buiten 

komend onheil, zoals het omvallen van bomen, kranen, hoogwerkers, 

heistellingen alsmede aanrijding en aanvaring van het gebouw.

Artikel 4 Gedekte gebeurtenissen buiten de woning

De inboedel is buiten de op het polisblad omschreven woning verze-

kerd:

a. in bijgebouwen en andere privé(berg)ruimten van de op het polisblad 

genoemde woning tegen alle onder artikel 3 van deze Bijzondere 

Voorwaarden gedekte gebeurtenissen;

b. in binnenshuis aanwezige gemeenschappelijke ruimten behorende 

bij de op het polisblad omschreven woning, zoals trappenhuizen en 

kelders tegen alle onder artikel 3 van deze Bijzondere Voorwaarden 

gedekte gebeurtenissen;

c. op balkons, galerijen, in de tuin of op het erf, onder afdaken en aan 

de buitenkant van de woning tegen alle onder artikel 3 van deze 

Bijzondere Voorwaarden  gedekte gebeurtenissen; 

d. voor korte tijd elders binnen Nederland, doch telkens voor niet langer 

dan 3 achtereenvolgende maanden, tot ten hoogste �0% van de 

verzekerde som:
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�. in permanent bewoonde woningen, tegen een gebeurtenis als 

omschreven in artikel 3 van deze Bijzondere Voorwaarden;

2. in overige panden (behalve strandhuisjes, zomerhuisjes 

 en tuinhuisjes) tegen een gebeurtenis als omschreven in 

 artikel 3 van deze Bijzondere Voorwaarden;

3. op andere plaatsen, zoals in de open lucht, in tenten, strand-

huisjes, zomerhuisjes en tuinhuisjes, voer- en vaartuigen en 

caravans, tegen een gebeurtenis als omschreven in artikel 3 

van deze Bijzondere Voorwaarden maar met uitzondering van 

diefstal of poging daartoe na braak;

 voorts is tijdens verhuizing of vervoer naar of van een herstel- of 

bewaarplaats ook gedekt schade door een ongeval het middel 

van vervoer overkomen, het uit de strop schieten, het onklaar 

raken van hijsgerei of enig ander hulpmiddel gebruikt bij het 

laden en lossen;

e. voor korte tijd elders binnen Europa, doch telkens voor niet langer 

dan 3 achtereenvolgende maanden, tot ten hoogste �0% van de ver-

zekerde som tegen schade door brand, brandblussing, blikseminslag, 

ontploffing, luchtvaartuigen, zengen, schroeien en smelten.

Artikel 5 Dekking boven de verzekerde som

De verzekering dekt boven de verzekerde som:

a. bereddingskosten;

b. tot ten hoogste �0% van de verzekerde som voor elk van de hierna 

onder � t/m 3 volgende onderdelen afzonderlijk:

�. opruimingskosten;

2. kosten van vervoer en opslag elders van verzekerde zaken, 

indien de in het polisblad omschreven woning als gevolg van 

een gedekte gebeurtenis onbewoonbaar wordt;

3. kosten, voorzover niet gedekt door een andere verzekering en 

voorzover deze voor rekening komen van de verzekerde als 

huurder van de op het polisblad omschreven woning, van:

a. herstel of vervanging van behang, wit-, metsel- en schilderwerk 

en betimmeringen in de woning (voorzover niet vallend onder 

het begrip huurdersbelang), alsmede van apparaten en/of 

installaties daarin van openbare (nuts)bedrijven als gevolg van 

schade door een gedekte gebeurtenis;

b. herstel van schade aan de woning veroorzaakt door braak of 

een poging daartoe;

c. tot een maximum van e 454,- voor geld en geldswaardig papier, 

waaronder begrepen geld en geldswaardig papier van derden dat 

verzekerde onder berusting heeft, indien dat zich in de woning van 

verzekerde bevindt tegen alle gedekte gebeurtenissen.

Artikel 6 Uitsluitingen

Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen is even-

eens van de verzekering uitgesloten:

a. schade ontstaan door aardbeving, vulkanische uitbarsting en over-

stroming, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen; 

b. schade ontstaan aan zaken verzekerd op een speciale polis, zoals 

een elektronika-, kostbaarheden-, reisbagage-, rijwiel-, bromfiets- of 

glasverzekering, ongeacht de ingangsdatum van die polis;

c. schade door een gebeurtenis als omschreven in artikel 3 sub e 

van deze Bijzondere Voorwaarden indien de schade opzettelijk is 

veroorzaakt door een (onder)huurder, logé, inwonend personeelslid 

of een huisgenoot - in de breedste zin des woords - niet zijnde een 

gezinslid, ook als de inwoning kortelings is beëindigd;

d. schade door brandstichting door verzekerde.

Artikel 7 Vaststelling van de schade

1. Nieuwwaarde:

 De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tus-

sen de nieuwwaarde van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór de 

schadegebeurtenis en de restantwaarde daarvan onmiddellijk nà de 

schadegebeurtenis.

2. Dagwaarde:

 De schade wordt vastgesteld naar dagwaarde voor:

- zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de 

nieuwwaarde;

- zaken onttrokken aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;

- antennes en zonweringen.

3. Antiquarische of zeldzaamheidswaarde:

 Ten aanzien van zaken met antiquarische of zeldzaamheidswaarde 

zal als waarde worden aangehouden hetgeen de zaken zouden 

hebben opgebracht bij verkoop op een veiling.

4. Reparatiekosten:

 Zijn de beschadigde zaken te repareren, dan kan worden volstaan 

met betaling van de reparatiekosten eventueel vermeerderd met een 

vergoeding voor waardevermindering, indien deze door de schade 

is ontstaan en niet door de reparatie is opgeheven.

Artikel 8 Onderverzekering

Indien de verzekerde som lager is dan de waarde van de verzekerde 

zaken onmiddellijk voor de schadegebeurtenis, vindt vergoeding van 

de vastgestelde schade en kosten plaats in de verhouding van de 

verzekerde som tot die waarde en tot de toepasselijke maxima. De 

kosten verbonden aan het vaststellen van de schade worden, ook in het 

geval van onderverzekering ten volle vergoed, met inachtneming van 

artikel 8 lid 3 van de Algemene Voorwaarden. 

Artikel 9 Andere verzekeringen

Indien bij schade blijkt dat meerdere verzekeringen op de verzekerde 

zaken zijn afgesloten en de verzekerde sommen der gezamenlijke 

polissen de waarde van de verzekerde zaken overtreffen, wordt de 

aansprakelijkheid van Generali naar evenredigheid verminderd.

Artikel 10 Risicowijziging en verhuizing

Verzekerde is verplicht (op straffe van verval van rechten) Generali 

zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk op de hoogte te 

brengen van:

- wijziging van bestemming, bouwaard, dakbedekking, constructie of 

gebruik van het gebouw waarin de inboedel zich bevindt; 

- het geheel of gedeeltelijk kraken van het gebouw waarin de inboedel 

zich bevindt;
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- het blijvend naar een ander adres in Nederland overbrengen van de 

inboedel.

 Indien de inboedel wordt overgebracht naar een adres in een regio 

waarvoor een andere premie geldt, heeft Generali het recht de premie 

per wijzigingsdatum te verhogen of te verlagen overeenkomstig het 

voor die regio geldend tarief;

- alle tussentijdse wijzigingen van omstandigheden, welke in redelijk-

heid voor Generali van belang kunnen zijn voor de beoordeling van 

het verzekerde risico.

Generali heeft het recht de premie en/of voorwaarden op grond van de 

risicowijziging te herzien dan wel de verzekering op te zeggen.

Artikel 11 Eigendomsovergang

�. Na overgang van het verzekerd belang door overlijden kunnen zowel 

de nieuwe verzekerde als Generali de overeenkomst opzeggen 

binnen 3 maanden nadat zij daarvan kennis hebben gekregen, met 

inachtneming van een termijn van 30 dagen.

2. Na overgang van het verzekerd belang anders dan door overlijden 

vervalt de overeenkomst één maand nadat zij op de nieuwe verzekerde 

is overgegaan, tenzij deze binnen die termijn aan Generali verklaart 

de overeenkomst voort te zetten. In dat geval kan Generali binnen 

2 maanden nadat de verklaring is afgelegd, de overeenkomst met 

inachtneming van een termijn van één maand opzeggen.

3. Het in dit artikel bepaalde kan niet leiden tot verlenging van de over-

eenkomst of tot beperking van het recht op opzegging uit andere 

hoofde.

Artikel 12 Indexering

Jaarlijks worden per de premievervaldatum de verzekerde som en  

in evenredigheid daarmede de premie verhoogd of verlaagd over-

eenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vast-

gestelde indexcijfer van woninginboedels. Indien bij schade blijkt,  

dat de waarde van de inboedel hoger is dan het op de laatste premie-

vervaldatum overeenkomstig het indexcijfer vastgestelde bedrag, dan 

wordt voor de regeling van de schade de verzekerde som verhoogd 

met maximaal 25%. 

Artikel 13 Beëindiging/voortzetting van de 
verzekering

In aansluiting op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden eindigt de 

verzekering voorts:

a. per eerstkomende premieverrekeningsdatum nadat de verzekering-

nemer de leeftijd van 32 jaar heeft bereikt;

b. zodra de verzekeringnemer ophoudt met het volgen van volledig 

dagonderwijs.

In geval van sub a doet Generali daarvan mededeling aan de verzeke-

ringnemer zijn intermediair. In geval van sub b is de verzekeringnemer 

verplicht daarvan zo spoedig mogelijk kennis te geven aan Generali.

Nadere  Omschrijvingen

I Brand

 Onder brand is 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. Derhalve is onder andere geen 

brand:

- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien,

- doorbranden van elektrische apparaten en motoren,

- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

II Ontploffing

 Onder ontploffing wordt verstaan schade onmiddellijk veroorzaakt 

door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of 

dampen, met inachtneming van het volgende:

 Als de ontploffing ontstaan is:

- binnen een - al dan niet gesloten vat - dan moet:

- een opening in de wand van het vat ontstaan zijn door de druk van 

de zich daarin bevindende gassen of dampen en 

- door die opening moet de druk van binnen en buiten het vat plotseling 

aan elkaar gelijk geworden zijn.

 Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk of die al dan 

niet voor de ontploffing aanwezig waren, is niet relevant;

- buiten een vat moet dan die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg 

zijn van een scheikundige reactie.

 Onder ontploffing wordt niet verstaan: implosie. 

III Luchtvaartuigen

 Indien het risico van schade door luchtvaartuigen is meeverzekerd, 

is ook gedekt schade aan de verzekerde zaken tengevolge van het 

getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend 

lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan 

losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontplof-

fingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat 

getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.

IV Overstroming

 Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door overstro-

ming tengevolge 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 gedekt evenement. 

Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door 

overstroming.

V Aardbeving en vulkanische uitbarsting

 Van de verzekering is uitgesloten 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 vul-

kanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de verzekerde 

bewijst dat de schade niet aan een van de genoemde verschijnselen 

kan worden toegeschreven.

 


