Dit verschillenoverzicht is van toepassing op woning- en inboedelpolissen met een Premiumdekking die worden
geconverteerd naar het Premium product. Tussen haakjes staat steeds het betreffende artikelnummer.

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Premium model 01.21

Verschillenoverzicht
Premium Inboedel

Bijzondere voorwaarden Premium inboedelverzekering model PRM01-2021

Algemeen

De schrijfstijl is verbeterd, de volgorde van de artikelen is veranderd en er is een inhoudsopgave
opgenomen. Hiermee worden de voorwaarden prettiger leesbaar en begrijpelijker.

Overstroming

Overstroming is het buiten haar oevers treden of overlopen van (stuw)meren, rivieren, sloten, kanalen
en andere waterlopen en het bezwijken, overstromen of falen van waterkeringen zoals duinen, dijken,
dammen, slootkanten, sluizen en stormvloedkeringen. Het maakt hierbij niet uit of er sprake is van zoet
of zout water (of een gemengde vorm).
Verzekerd voor bijna alle adressen in Nederland (let op: voor deze dekking geldt een maximum
vergoeding). (1.2)
Kijk op uw polis of de verzekering dekking biedt voor schade door overstroming.

Maximum vergoedingen

Niet gespecificeerde kostbaarheden: € 25.000
Diefstal uit een motorrijtuig: € 1.000
Geld en geldswaardig papier: € 1.000
Huisdieren: € 5.000
Vaartuigen/aanhangwagens/onderdelen en accessoires: 20% verzekerd bedrag
Tuinmeubilair: 20% verzekerd bedrag (5)

Niet gespecificeerde kostbaarheden: € 50.000
Diefstal uit een motorrijtuig: € 2.500
Geld en geldswaardig papier: € 2.500
Huisdieren: € 10.000
Vaartuigen/aanhangwagens/onderdelen en accessoires: 25% verzekerd bedrag
Tuinmeubilair: 25% verzekerd bedrag (3)

Begrip Inboedel

Alle tot een particuliere huishouding behorende roerende zaken met inbegrip van (brom)fietsen,
antennes, gemotoriseerde grasmaaimachines, zonweringen en huisdieren, alsmede praktijk- en/of
kantoorinventaris, apparatuur en/of gereedschappen voor de uitoefening van een eigen bedrijf of
een beroep in loondienst, indien en voor zover deze zaken aanwezig zijn in het op het polisblad als
risicoadres aangeduide gebouw (woonhuis) en daarbij behorende bergruimten als garages, schuurtjes,
tuinhuizen en (kelder)boxen maar met uitzondering van andere motorrijtuigen dan bromfietsen en
gemotoriseerde grasmaaimachines.

Alle verplaatsbare spullen (roerende zaken) die tot de particuliere huishouding van verzekerde behoren
en die in het woonhuis aanwezig zijn. Tot de inboedel worden ook gerekend snor- en bromfietsen,
elektrische fietsen, schotelantennes, zonweringen praktijk- en/of kantoorinventaris, apparatuur en/
of gereedschappen voor de uitoefening van een eigen bedrijf van verzekerde of van zijn beroep in
loondienst, gemotoriseerde grasmaaimachines en huisdieren. Tot de inboedel worden niet gerekend:
andere motorrijtuigen dan gemotoriseerde grasmaaimachines, snor- en bromfietsen en elektrische
fietsen.

Buiten het risicoadres, binnen Nederland

Maximaal 3 maanden aaneengesloten.
In permanent bewoonde woningen en daarbij behorende bijgebouwen.
In overige gebouwen (geen strandhuisjes): dekking in geval van (poging tot) diefstal en vandalisme
alleen indien sporen van braak zichtbaar zijn aan het gebouw.
Op andere plaatsen uitsluitend dekking tegen brand, brandblussing, schroeien, zengen, verkolen,
broeien, smelten, blikseminslag, overspanning of inductie, ontploffing, luchtverkeer, gewelddadige
beroving en afpersing. (3)

Zie wereldwijd.

Elders in Europa

Maximaal 3 maanden aaneengesloten.
Dekking tegen brand, brandblussing, ontploffing, schroeien, zengen, smelten, blikseminslag,
overspanning of inductie, luchtverkeer en meteorieten. (3)

Zie wereldwijd.

Dekking op andere plaatsen
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Maximaal 3 maanden aaneengesloten.

Maximaal 3 maanden aaneengesloten.

Buiten Europa bestaat dekking voor diefstal van de inboedel als er sporen of getuigen zijn die de
diefstal bevestigen. De maximale vergoeding bedraagt € 3.000 per gebeurtenis. (3.6)

In permanent bewoonde woningen en daarbij behorende bijgebouwen. Schade door vandalisme en
(poging tot) diefstal is alleen gedekt als er inbraakschade te zien is aan het gebouw.

Dekking op andere plaatsen (vervolg)
Wereldwijd

Op andere plaatsen geeft de verzekering alleen dekking voor: schade door brand en het blussen van
brand, schade door ontploffing, door blikseminslag, door overspanning of inductie, beide als gevolg
van bliksem, schade door lucht- en ruimtevaartuigen en schade door het inslaan van meteorieten.
De verzekering biedt op andere plaatsen dan in permanent bewoonde woningen, tot maximaal
€ 15.000, ook dekking tegen schade aan inboedel door:
• water dat als gevolg van een verstopping, breuk of defect is gestroomd of overgelopen uit de
waterleiding of apparaten die hierop zijn aangesloten, het sanitair, de centrale verwarming of airco,
afvoerleidingen, het riool of rioolputten;
• gewelddadige beroving en afpersing. Als deze gebeurtenis plaatsvindt binnen Nederland is het
genoemde maximum niet van toepassing;
• een (poging tot) inbraak;
• aanrijding door een motorrijtuig/aanvaring door een vaartuig;
• het (om)vallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, bomen of afgebroken
takken, vlaggenmasten en/of het losraken van delen daarvan.
De wereldwijde dekking geldt niet voor snor- en bromfietsen en (elektrische) fietsen. De dekking geldt
ook niet voor praktijk- en/of kantoorinventaris, apparatuur en/of gereedschappen voor de uitoefening
van een eigen bedrijf of van een beroep in loondienst en niet voor schade aan zaken die verzekerde op
grond van een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht- of pandovereenkomst in gebruik heeft of in
bruikleen heeft. (5)

Vergoeding van kosten die het gevolg zijn van een verzekerde gebeurtenis
Kosten voor het huren van vervangende
woonruimte

Verzekerd zijn extra hotel- en pensionkosten die verzekerde moet maken (tot een maximum van 25%
van het verzekerd bedrag). (4.6)

Verzekerd zijn de kosten die gemaakt moeten worden om gelijkwaardige vervangende woonruimte te
huren gedurende maximaal 48 maanden of tot het bereiken van de maximale vergoeding (25% van het
verzekerd bedrag).
Woonkosten die door verzekeringnemer worden bespaard, worden van de schadevergoeding
afgetrokken. (4.5)

Sloten en sleutels

Indien huissleutels na diefstal met braak of na beroving met geweld in bezit van onbevoegden zijn
geraakt worden de noodzakelijke kosten van wijziging van huissleutels of vervanging van sloten tot
maximaal € 1.000 per gebeurtenis vergoed. (4.12)

Als de huissleutels van verzekerde na diefstal met braak of na beroving met geweld in bezit van
onbevoegden zijn gekomen worden, ter voorkoming van schade, tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis
de volgende kosten vergoed:
- de kosten om (elektronische) huissleutels te vervangen en/of opnieuw te programmeren;
- de kosten om sloten te vervangen. (4.11)

Data recovery

Als sprake is van een gedekte schadeveroorzakende gebeurtenis waardoor fysieke schade aan de
inboedel is ontstaan, bieden wij ook dekking voor de kosten van herstel van persoonlijke data van
verzekerde. De data moet als gevolg van de gebeurtenis niet toegankelijk zijn. De vergoeding bedraagt
maximaal € 2.500 per gebeurtenis, ook als de recovery niet het gewenste resultaat heeft gehad. (4.12)

Reiskosten

Als de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden tijdens de vakantie van verzekerde
en zijn aanwezigheid bij het woonhuis dringend noodzakelijk is, worden de extra kosten die verband
houden met de vervroegde terugkeer vergoed tot een maximum van € 5.000 per gebeurtenis. (3.11)
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Overstroming

Overstroming. (6.2.7)

In enkele individuele situaties wordt overstroming door middel van een clausule op de polis uitgesloten.

Insecten, ongedierte e.d.

Insecten, ongedierte, bacteriën, schimmels, virussen en andere micro-organismen. (6.1)

Ongedierte (zoals muizen, ratten, houtwormen), insecten, bacteriën, virussen, schimmels, zwamvorming,
algen en andere micro-organismen en uitwerpselen. (6.17)

Normaal gebruik

Door normaal gebruik. Hieronder vallen ondermeer: slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming,
verrotting of corrosie, behalve wanneer deze is veroorzaakt door waterschade en/of brand. En vlekken,
krassen, schrammen, kleine deuken en andere oppervlaktebeschadigingen die de gebruiksmogelijkheid
niet beïnvloeden. (6.2.8)

Schade door slijtage, uitdrogen, krimpen, vervormen, verkleuren, kromtrekken, veroudering, verrotting,
corrosie, temperatuursinvloeden, klimatologische of andere geleidelijk werkende invloeden. (6.5)
Schade ontstaan door normaal gebruik van de inboedel zoals schrammen, deuken, vlekken, krassen,
barsten en andere oppervlaktebeschadigingen die de gebruiksmogelijkheid niet beïnvloeden. (6.8)

Neerslag

Neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken. (2.6.3)

Neerslag die door openstaande (dak)ramen, deuren, lichtkoepels of luiken is binnengedrongen. (6.10)

Bevriezing

Niet aanwezig.

Schade door bevriezing als sprake is van nalatigheid van verzekerde. (6.2)

Wettelijk niet toegestane activiteiten

Niet aanwezig.

Schade (mede) veroorzaakt of (mede) ontstaan door wettelijk niet toegestane activiteiten gepleegd door
een verzekerde, een (onder)huurder of andere belanghebbende bij deze verzekering. (6.6)

Speciale verzekering

Niet aanwezig.

Voorwerpen die zijn verzekerd op een speciale verzekering. (6.18)

Inundatie

Niet aanwezig.

Schade als gevolg van het opzettelijk onder water zetten van een gebied (inundatie). (6.12)

Uitgegaan wordt van de nieuwwaarde, behalve voor:
a. zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
b. zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;
c. bromfietsen en voor zover meeverzekerd overige motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en
vaartuigen, alsmede losse onderdelen en accessoires;
d. zaken van derden die verzekerde uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht- of
pandovereenkomst onder zijn berusting heeft;
e. praktijk- en/of kantoorinventaris, apparatuur en/of gereedschappen voor de uitoefening van een
eigen bedrijf of van een beroep in loondienst;
f. zaken waarvoor de verzekering blijkens het polisblad naar dagwaarde geschiedt. Bij schade aan de
onder a. t/m f. genoemde zaken wordt uitgegaan van de dagwaarde.
g. Zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde; bij schade hieraan wordt uitgegaan van deze
waarde.
(7)

Inboedel niet ouder dan 10 jaar vergoeden wij op basis van nieuwwaarde.

Uitsluitingen

Vaststelling schade-omvang
Vaststelling omvang

Schade aan spullen die ouder zijn dan 10 jaar vergoeden wij op basis van dagwaarde. Ongeacht de
ouderdom vergoeden wij schade aan onderstaande zaken altijd op basis van de dagwaarde:
• brom- en snorfietsen, gemotoriseerde grasmaaimachines, caravans, aanhangwagens en vaartuigen
en losse onderdelen en accessoires daarvan;
• zaken die verzekerde op grond van een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht- of
pandovereenkomst in gebruik heeft of in bruikleen heeft;
• praktijk- en/of kantoorinventaris, apparatuur en/of gereedschappen voor de uitoefening van een
eigen bedrijf of van een beroep in loondienst.
Schade aan zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde worden vergoed op basis van de
vervangingswaarde die daaraan door deskundige wordt toegekend.
Als herstel mogelijk is en door het herstel een duidelijke waardevermeerdering optreedt, kunnen wij een
redelijke aftrek op de vastgestelde herstelkosten toepassen.
(8)

Stellenclausule

Niet aanwezig.

Voor verzekerde lijfsieraden en kostbaarheden geldt het volgende. In geval van schade aan één of meer
onderdelen van een paar, een stel of bij elkaar behorende stukken, zal bij de vaststelling van de waarde
rekening worden gehouden met de opgetreden waardevermindering doordat het oorspronkelijke paar
of stel onvolledig is geworden. (8.5)

Huisdieren

Geen specifieke bepaling.

Als een huisdier als gevolg van een gedekte schadeveroorzakende gebeurtenis beschadigd raakt,
worden de aantoonbare kosten van de dierenarts vergoed. Schade door ziekte valt hier niet onder.
Als een huisdier als gevolg van een gedekte schadeveroorzakende gebeurtenis overlijdt worden de
aantoonbare kosten voor de begrafenis of de crematie vergoed en de aantoonbare kosten voor de
aanschaf van een soortgelijk huisdier binnen zes maanden na de schadedatum. (8.6)
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Overige onderwerpen
Wijzigingen doorgeven

Indien de verzekerde zaken naar een ander gebouw worden overgebracht, is verzekeringnemer verplicht Verzekerde moet binnen 14 dagen schriftelijk aan ons doorgeven als verzekeringnemer van
hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, kennis te geven aan
woonadres of vestigingsadres verandert.
Turien & Co. (12)
Verzekerde moet ook binnen 14 dagen schriftelijk aan ons doorgeven als het woonhuis of een deel
ervan, naar verwachting, meer dan drie maanden aaneengesloten onbewoond is.
Onderstaande wijzigingen moet u binnen 30 dagen schriftelijk aan ons doorgeven.
• - verhuizing van de inboedel naar een ander gebouw;
• - wijziging van de bouwaard en/of de dakbedekking van het woonhuis;
• - wijziging van het gebruik van het woonhuis;
• - als gegevens die op het polisblad staan, veranderen.
(7)

Onbewoond

Als de woning langer dan één jaar onbewoond is, geeft de verzekering uitsluitend dekking voor
schade aan de inboedel door:
• brand;
• brandblussing;
• ontploffing;
• blikseminslag;
• luchtverkeer en meteorieten;
• relletjes, opstootjes en plunderingen;
• aanrijding en aanvaring;
• het omvallen van: kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, (schotel)antennes, bomen en
vlaggenmasten en/of het losraken van delen daarvan.

Vanaf het moment dat het woonhuis drie maanden onbewoond is, geeft de verzekering alleen
dekking voor:
• schade door brand en schade door het blussen van brand;
• schade door ontploffing;
• schade door blikseminslag;
• schade door lucht- en ruimtevaartuigen;
• schade door relletjes, opstootjes en plunderingen;
• schade door aanrijding of aanvaring;
• schade door het (om)vallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, bomen
of afgebroken takken, vlaggenmasten en/of het losraken van delen daarvan;
• schade door het inslaan van meteorieten.
(7.2)

Met onbewoonde woningen worden gelijk gesteld woningen die minder dan 8 weken per jaar worden
bewoond. (14)
Overlijden verzekeringnemer

Geen specifieke bepaling.

Van het overlijden van verzekeringnemer moeten de andere verzekerden of de erfgenamen ons binnen
drie maanden op de hoogte stellen. De andere verzekerden of de erfgenamen kunnen binnen die
termijn met ons in overleg gaan om de verzekeringsovereenkomst in aangepaste vorm voort te zetten.
De verzekering stopt automatisch zodra:
• de nieuwe eigenaar de inboedel ergens anders heeft verzekerd; of
• er drie maanden zijn verstreken sinds het overlijden van verzekeringnemer. (7.6)

Bekendheid

Turien & Co. acht zich voldoende bekend met ligging, bouwaard, dekking, inrichting, omschreven
gebruik en belendingen van het woonhuis, of het gebouw waarin de inboedel zich bevindt, zoals die
waren:
• ten tijde van het aangaan van de verzekering of;
• bij voorzetting van de verzekering na risicowijziging. (1)

Niet aanwezig.

Indexclausule

De premie wordt jaarlijks per premievervaldatum verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten
overeenkomstig het laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer van
woninginboedels. (10.1)

Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks per hoofdpremievervaldatum aangepast overeenkomstig het laatste
door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer van woninginboedels, met een
minimum van 2%. (11.1)

Turien & Co. heeft bij het samenstellen van dit overzicht de hoogst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.
Turien & Co. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor nadelen die kunnen ontstaan als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.
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