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In deze voorwaarden wordt verstaan onder “Onderlinge”, “wij” en 
“ons”: De Onderlinge Steenwijker Brandassurantie Vereniging 
U.A.; de verzekeringsmaatschappij waarmee de verzekeringne-
mer de verzekering heeft gesloten. 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder “verzekeringnemer” en 
“u”: de persoon die met de Onderlinge de verzekering heeft geslo-
ten, zijn/haar gehuwde of geregistreerde partner en/of duurzaam 
met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen. 
 
1 Omvang van de verzekering 

 Deze verzekering vergoedt schade aan de inboedel – tot 
maximaal het verzekerd bedrag - in de woning die de verze-
keringnemer permanent bewoont, voor zover een plotselin-
ge, onvoorziene gebeurtenis deze schade veroorzaakt. In 
artikel 2 van deze voorwaarden wordt beschreven wat wij 
onder het begrip inboedel verstaan. In artikel 3 van deze 
voorwaarden worden de verzekerde schadeoorzaken ge-
noemd en omschreven. 
 

2 Omschrijving begrip inboedel 
Met inboedel wordt bedoeld: de in de door verzekeringne-
mer permanent bewoonde woning aanwezige roerende za-
ken, die horen tot de particuliere huishouding van de verze-
keringnemer. Behalve roerende zaken zal de Onderlinge 
ook als verzekerd beschouwen: elke andere zaak, die hoort 
tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer, 
mits deze geen deel uitmaakt van de woning, maar die 
daaraan zodanig is verbonden dat zij van de woning kan 
worden afgescheiden zonder dat beschadiging van beteke-
nis wordt toegebracht en/of zonder verlies van functionali-
teit. Wij conformeren ons hierbij aan de handvatten, die zijn 
opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.  
Een aantal zaken die niet in de woning aanwezig zijn en/of 
niet onder het begrip inboedel vallen, worden ook als verze-
kerd beschouwd. Zie daarvoor artikel 5 en artikel 6 van deze 
voorwaarden. 
Waardevolle inboedel wordt ook als verzekerd beschouwd, 
tenzij deze onder de dekking van een andere verzekering 
valt. De maximale vergoeding bedraagt: 
- € 12.000,= voor audiovisuele- en computerapparatuur; 
-  € 15.000,= voor bijzondere bezittingen; 
-  € 6.000,= voor lijfsieraden, inclusief horloges; 
Als voor waardevolle inboedel een hoger verzekerd bedrag 
op de polis is vermeld, geldt dat verzekerd bedrag als 
maximum voor waardevolle inboedel. 
 

 Huurders-/eigenaarsbelang: 
als u huurder van een woning, of eigenaar van een appar-
tement(srecht) bent, geldt dat huurders-/eigenaarsbelang tot 
€ 6.000,= verzekerd is, tenzij op de polis een hoger bedrag 
vermeld is. Met huurders-/eigenaarsbelang wordt bedoeld: 
Het belang dat u hebt voor zaken die voor uw rekening 
in/aan/bij de woning of het appartement zijn aangebracht, 
voor zover onderhoud, herstel en vernieuwing ten laste van 

u komen. Hieronder vallen bijvoorbeeld: parketvloeren, be-
hang- en schilderwerk, schuren, schuttingen, overkappin-
gen, verbeteringen die u zelf of de vorige eigenaar in/aan/bij 
de woning heeft aangebracht.  
 

3 Verzekerde schadeoorzaken 
De hieronder vermelde schadeoorzaken vallen onder de 
dekking van uw verzekering. Voor een goed begrip is het 
van belang dat u weet wanneer wij een schadeoorzaak er-
kennen als een gedekte gebeurtenis. Zie voor de definitie 
hiervan de schuin gedrukte tekst. Bij sommige van deze ge-
beurtenissen geldt een beperking of een eigen risico. De 
beperkingen en eigen risico’s worden omschreven in de al-
gemene voorwaarden voor particulieren, deze bijzondere 
voorwaarden en op de polis (eventueel door middel van een 
clausule).  
 

A Brand en brandblussing: 
met vlammen gepaard gaand vuur door verbranding, buiten 
een haardplaats, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te 
planten. Deze dekking omvat ook: schade door naburige 
brand, door brandblussing, door vernieling bij brand op last 
van hogerhand, door reddingswerk en door diefstal of ver-
missing bij brand of reddingswerk. 
Onder brand wordt niet verstaan: broeien, doorbranden van 
elektrische apparaten en motoren, oververhitten, doorbran-
den, doorbreken van ovens en ketels. 

B Ontploffing: 
vernieling die het directe gevolg is van een plotselinge 
grootschalige uitzetting van gassen of dampen, al dan niet 
veroorzaakt door een chemische reactie (zoals explosieve 
ontbranding) van andere stoffen of doordat de wand van 
een vat onder druk het begeeft.  

C Blikseminslag: 
ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde met 
zichtbare schade aan het aardoppervlak of aan zich daarop 
bevindende zaken. 

D Inductie en overspanning door blikseminslag: 
door blikseminslag ontstane elektrische spanning die korte 
tijd hoger of lager is dan de grootste of kleinste waarde in 
normale bedrijfstoestand. 

E Zengen, schroeien, verkolen en smelten: 
de plotseling ontstane gevolgen van aanraking met een 
brandend, gloeiend of ander hitte uitstralend voorwerp. 

F  Luchtvaartuigen: 
- een lucht- of ruimtevaartuig dat vertrekt, vliegt, landt of 

valt en daarbij iets treft; 
- een aan het lucht- of ruimtevaartuig verbonden, daarvan 

losgeraakt, daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel 
of ander voorwerp; 

- een ander voorwerp dat zelf getroffen is door een hiervoor 
genoemd onderwerp. 

G Storm: 
wind met een snelheid van tenminste veertien meter per se-
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conde (windkracht 7). 
Met schade door storm wordt gelijkgesteld: 
- schade als gevolg van neerstortende bomen of takken of 

andere voorwerpen ten gevolge van storm; (schade aan 
de boom valt niet onder de dekking.) 

- schade door vernieling op last van hogerhand wegens de 
toestand van de door de storm beschadigde woning; 

- schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater als direct 
gevolg van stormschade. Hieronder valt ook overbelasting 
van daken of wanden als gevolg van opgewaaide sneeuw, 
uitgezonderd schade door binnendringend sneeuw- of 
smeltwater. 
 

Bij stormschaden geldt een eigen risico van 2 promille van 
het verzekerd bedrag met een minimum van € 150,= en een 
maximum van € 300,= per polis. 
 

4 Schade als gevolg van eigen gebrek 
Als door een in artikel 3 genoemde oorzaak schade is ont-
staan door de aard of een gebrek van een verzekerde zaak, 
valt dit onder de dekking van de verzekering. De schade 
aan de verzekerde zaak wordt niet vergoed 

  (Bijvoorbeeld bij elektrische toestellen en voorwerpen die 
zelf warmte ontwikkelen of kunnen ontwikkelen.) 

 
5 Inboedel buiten de woning 

 Als de verzekerde inboedel niet in de op de polis vermelde 
woning aanwezig is, wordt toch als verzekerd beschouwd: 
- Aan het lichaam gedragen kleding en schoeisel. 
- Inboedel die zich bevindt in een garage(box), bijgebouw, 

schuur, kelderbox of dergelijke berging, die uw eigendom 
is of die u huurt, dan wel in een gemeenschappelijke ruim-
te in het gebouw waar u woont. 

- Inboedel die aan de woning is bevestigd of zich bevindt op 
het terrein van het risicoadres, met uitzondering van 
schade door storm. 
* Voor aan de woning bevestigde (schotel)antennes en 

zonweringen geldt dat schade door storm wel wordt 
vergoed (op basis van dagwaarde). 

* Voor (schotel)antennes geldt een maximum van  
€ 1.500,= per schadegeval. Het in artikel 3 G genoemde 
eigen risico bij stormschade is hierbij wel van toepas-
sing. 

- Inboedel die zich bevindt in een auto binnen Nederland of 
tijdens een trip vanuit Nederland van maximaal 24 uur in 
België, Duitsland of Luxemburg. De maximale vergoeding 
hiervoor bedraagt € 250,=. De dekking geldt niet voor au-
toaccessoires. 

- Inboedel die zich tijdelijk (niet langer dan twee maanden) 
in een andere (recreatie)woning of bijgebouw binnen Eu-
ropa bevindt en waarvan het de bedoeling is dat deze in 
de op de polis vermelde woning terugkeert, tot maximaal 
10% van het verzekerd bedrag, tenzij deze inboedel el-
ders verzekerd is. Deze dekking geldt alleen voor schade 

door de in artikel 3 A t/m F genoemde schadeoorzaken. 
Als de periode van twee maanden wordt overschreden, 
moet de Onderlinge hierover geïnformeerd worden, zoals 
dit in artikel 7.1 van de algemene voorwaarden voor parti-
culieren vermeld is. 

- Inboedel tijdens verhuizing, zowel op het oorspronkelijke 
als het nieuwe adres voor ten hoogste één maand.  
 

6 Aanvullende dekking overige zaken 
Als onderstaande zaken zich in de woning, garage of bijge-
bouw bevinden en niet onder de dekking van een andere 
verzekering vallen, worden deze ook als verzekerd be-
schouwd. De vergoeding bedraagt per schadegeval maxi-
maal 10% van het verzekerd bedrag voor alle zaken samen. 
Als in dit artikel een lager bedrag als maximum genoemd 
wordt, geldt het dan genoemde bedrag, tenzij anders op de 
polis vermeld. 
- Waardepapieren; 

vergoeding wordt verleend als en voor zover de betrokken 
bancaire instelling geen of gedeeltelijk schade vergoedt. 
De maximale vergoeding bedraagt € 1.000,= per schade-
geval. 

- Fietsen, brom-/snorfietsen (incl. bijbehorende onderdelen 
en accessoires). 

- (Lucht)vaartuigen, aanhangwagens (incl. bijbehorende 
onderdelen en accessoires) 
met uitzondering van (lucht)vaartuigen en aanhangwa-
gens waarvan de nieuwwaarde hoger is dan € 1.500,=. 

- Huisdieren  
als zij niet bedrijfsmatig worden gehouden. 

- Particuliere inboedel van een derde; 
tot een bedrag van maximaal € 250,= per schadegeval. 

- Zaken, in bezit zijnde voor de uitoefening van uw beroep; 
gereedschappen, materialen en kleding.  

 
7 Uitsluitingen 

In artikel 9 van onze algemene voorwaarden voor particulie-
ren staan de van toepassing zijnde uitsluitingen vermeld. 
Tenzij de volgende zaken op de polis vermeld staan, zijn 
ook uitgesloten: 
- Motorijtuigen, behalve brom- en snorfietsen. 
-  Caravans en bijbehorende onderdelen en accessoires. 
- (Lucht)vaartuigen en aanhangwagens, inclusief bijbeho-

rende onderdelen en accessoires, waarvan de nieuw-
waarde hoger is dan € 1.500,=. 

 
8 (Beperkte) dekking tijdens verbouwing 

Bij schade door storm, tijdens de verbouwing, moet aange-
toond kunnen worden dat de schade niets te maken heeft 
met de bouwwerkzaamheden zelf, het nog niet voltooid zijn 
ervan, of dat er onvoldoende maatregelen ter voorkoming 
van schade rond de werkzaamheden zijn genomen. De 
dekking tijdens verbouwing geldt niet als de schade ver-
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haald kan worden bij degene die de woning verbouwt. 
 

9 Extra vergoedingen in geval van schade 
Onderstaande zaken vergoedt de Onderlinge  boven het 
verzekerd bedrag als deze het noodzakelijk gevolg zijn van 
een gedekte gebeurtenis. 
 

A Bereddings-/salvagekosten; 
de kosten die gemaakt worden ter voorkoming en verminde-
ring van schade zijn meeverzekerd tot 10% van het verze-
kerd bedrag. 

B Expertisekosten; 
het salaris en de kosten van de expert(s) die gemaakt wor-
den voor het vaststellen van de schade zijn meeverzekerd. 
Het salaris en de kosten van de eventueel door u benoemde 
expert (zie artikel 10) vergoeden wij slechts voor zover dit 
salaris en deze kosten redelijk zijn. Wij vergoeden geen ex-
pertisekosten als de expert zich niet heeft geconformeerd 
aan de `Gedragscode schade-expertiseorganisaties`. 

C Opruimingskosten  
als dit uit de polis blijkt zijn de kosten van afbraak, wegrui-
men en afvoeren van zaken meeverzekerd tot het op de po-
lis genoemde verzekerd bedrag. 

D Tuin;  
de herstelkosten van de tuin of het balkon van de woning 
waarin de verzekerde inboedel zich bevindt en de daarin 
aanwezige beplanting, na beschadiging daarvan, veroor-
zaakt door een gedekte gebeurtenis. Hiervan uitgezonderd 
is schade door storm, tenzij de schade is veroorzaakt door 
voorwerpen die van buiten de tuin door de storm worden 
meegevoerd.  
Deze dekking geldt alleen als de kosten voor rekening van 
verzekeringnemer komen en niet onder de dekking van een 
andere verzekering vallen. 
De maximale vergoeding per schadegeval bedraagt  
€ 1.500,=. 

 
10 Vaststelling van de schade 

De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade 
wordt, mede aan de hand van de door u verstrekte gege-
vens en inlichtingen, door ons vastgesteld (eventueel in 
overleg met u). Het is mogelijk dat de Onderlinge hierbij een 
expert inschakelt. Als u het niet met de vaststelling eens 
bent, kunt u een contra-expert inschakelen. De door u en 
ons gekozen experts benoemen dan vooraf een onpartijdige 
derde expert. Deze experts dienen zich geconformeerd te 
hebben aan de `Gedragscode schade-expertiseorganisa-
ties`. Als onze expert en de contra-expert het niet eens wor-
den over het schadebedrag, stelt de derde expert de om-
vang van de schade voor u en voor ons bindend vast binnen 
de grenzen van de beide eerdere taxaties. Als u niet binnen 
tien dagen, nadat u de vaststelling heeft ontvangen, een ex-
pert heeft aangesteld, zal alleen door onze expert de scha-

de bindend worden vastgesteld. (Zie voor de vergoeding 
van de expertisekosten artikel 9.B) 

 
11 Schadevergoeding 

Als herstel naar ons oordeel mogelijk is, wordt de schade 
vastgesteld op basis van de herstelkosten en de eventuele 
waardevermindering die door de gebeurtenis is veroorzaakt 
en door reparatie niet volledig is opgeheven. Er wordt nooit 
meer vergoed dan de nieuwwaarde. Als herstel niet mogelijk 
is, vindt vergoeding plaats op basis van de huidige nieuw-
waarde. 
Onderstaande zaken worden echter op basis van dagwaar-
de vergoed: 
- waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de 

nieuwwaarde; 
- die niet meer gebruikt worden voor het doel waarvoor zij 

bestemd waren; 
-  die u bezit of gebruikt op basis van een overeenkomst, 

zoals gehuurde apparaten; 
- fietsen, brom-/snorfietsen,(lucht)vaartuigen 
- gazonmaaiers, (schotel)antennes, zonweringen, vlaggen-

stokken en terreinafscheidingen. (Bij schade door storm, 
geldt voor (schotel)antennes een maximum van € 1.500,= 
per schadegeval.) 
 

Bij zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde 
vindt vergoeding plaats op basis van de waarde die vermeld 
is op de polis. Als de waarde niet vermeld is op de polis, 
vindt vergoeding plaats op basis van de waarde, vastgesteld 
door een deskundige, die deze zaken zouden hebben op-
gebracht bij een verkoop of veiling. 
 

12 Onderverzekering 
Als het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke nieuw-
waarde van de inboedel, wordt de schade in evenredigheid 
vergoed, tenzij anders op de polis vermeld. 

 
13 Betaling van de schadevergoeding 

 Onderlinge streeft ernaar de schade zo snel mogelijk te ver-
goeden aan de hand van een herstel-/aankoopfactuur of 
rapportage van een expert. 

 

 


