
Voorwaarden van verzekering

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In de voorwaarden van verzekering en het polisblad wordt
verstaan onder:
a. De Goudse:

De Goudse Verzekering Maatschappij N.V.

b. Verzekerde waarden:
Geld en waardepapieren die eigendom zijn van de
verzekeringnemer of waarvoor hij aansprakelijk is en die hij
in verband met de uitoefening van zijn winkelbedrijf
voorhanden heeft.

c Geld en waardepapieren
Baar geld, bankbiljetten en rechtsgeldig getekende cheques.

d. Gebeurtenis:
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende
voorvallen die dezelfde oorzaak hebben; per gebeurtenis
vergoedt de Goudse schade tot maximaal een keer het
verzekerde bedrag, zonder dat zij een beroep doet op
onderverzekering.

Artikel 2. Grondslag

Het aanvraagformulier geldt als grondslag van de verzekering
en wordt geacht met de polis een geheel uit te maken.
De Goudse is generlei vergoeding verschuldigd en is bevoegd
de verzekering op een door haar te bepalen tijdstip te
beëindigen, indien de in het aanvraagformulier gedane
mededelingen in strijd met de waarheid waren of omstandig-
heden verzwegen werden, van dien aard, dat de verzekering
niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten,
indien de Goudse daarvan kennis gedragen had.

Artikel 3. Omvang van de dekking

De verzekering dekt ten behoeve van de verzekeringnemer het
verlies van waarden als bedoeld in Artikel 1:

3.1 Tijdens vervoer
Onverschillig door welke oorzaak dan ook en wel tussen het
moment dat de verzekeringnemer, of, in zijn opdracht, zijn
gezinsleden, zijn personeel resp. andere door hem aangewezen
personen, met het vervoer begin(t)(nen) dan wel de waarden
daartoe in ontvangst ne(e)mft)en en het moment, dat deze op
de bestemde plaats worden afgeleverd;
onderbrekingen in het vervoer worden niet tot het vervoer
gerekend behalve indien het korte onderbrekingen zijn, die in
redelijkheid vereist zijn en mits de waarden binnen handbereik
van de vervoerder blijven;
vervoer uitsluitend binnen de winkel van de verzekeringnemer
valt niet onder 'vervoer' in de zin van deze polis.

3.2.1 Bij verblijf in de winkel tijdens aanwezigheid
van de verzekeringnemer of zijn personeel

door:
1. afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of

bedreiging met geweld tegen personen;
2. brand, blikseminslag, ontploffing;
3. het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit

vallende voorwerpen;
mits plaatsvindende in de in de polis genoemde winkel(s) tijdens
de aanwezigheid van de verzekeringnemer of zijn personeel.

3.2.2 Bij verblijf in de winkel tijdens afwezigheid
van de verzekeringnemer of zijn personeel

door:
1. diefstal na braak buiten de openingsuren;
2. brand, blikseminslag, ontploffing;
3. het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit

vallende voorwerpen;
Gedurende de uren na sluitingstijd en voor openingstijd is
de dekking beperkt tot f 500,– per gebeurtenis, tenzij het
geld en/of de waardepapieren is/zijn opgeborgen een
goedgekeurde safe of kluis.

3.3 Bij verblijf in de woning
1. afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of

bedreiging met geweld tegen personen;
2. brand, blikseminslag, ontploffing;
3. het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit

vallende voorwerpen;
4. diefstal na braak aan de woning.

De hierboven vermelde gebeurtenissen zijn gedekt voor zover
zij plaatsvinden in het woongedeelte van het woonhuis van
verzekeringnemer of de filiaalhouder of hun plaatsvervangers
en de verzekerde waarden zijn opgeborgen in een afgesloten
kast of meubelstuk dan wel zich onder onmiddellijk handbereik
van hoger vermelde personen bevinden.

3.4 Bij verblijf in de nachtkluis van een
bankinstelling

door:
1. afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of

bedreiging met geweld tegen personen;
2. brand, blikseminslag, ontploffing;
3. het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit

vallende voorwerpen;
4. diefstal vooraf gegaan door braak aan de nachtkluis.

Artikel 4. Extra dekkingen

Indien het verzekerde bedrag toereikend is, vergoedt de Goudse
tevens de door de nader te noemen personen geleden schade
bij een door de verzekering gedekte gebeurtenis ingeval van:

4.1
afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging
met geweld tegen personen met betrekking tot geld en
waardepapieren toebehorende aan personeelsleden of cliënten
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van de verzekeringnemer welke als gevolg van een voornoemd
evenement verloren zijn gegaan;
voor personeelsleden is deze dekking van kracht tijdens vervoer
en verblijf in de winkel; voor cliënten tijdens verblijf in de winkel.

4.2
afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging
met geweld tegen personen met betrekking tot roerende
goederen toebehorende aan de verzekeringnemer, zijn gezins-
leden, zijn personeelsleden of zijn clienten, welke tengevolge
van een voornoemd evenement zijn beschadigd of vernietigd;
voor de verzekeringnemer, zijn gezinsleden of zijn personeels-
leden is de dekking van kracht tijdens vervoer en verblijf in de
winkel, voor zijn cliënten tijdens hun verblijf in de winkel.

4.3
Onder het verzekerde bedrag is mede gedekt de schade die de
verzekeringnemer lijdt door het in ontvangst nemen van bank-
biljetten waarvan later blijkt, dat deze vervalst zijn.

Artikel 5. Bereddingskosten

De Goudse vergoedt de door verzekeringnemer gemaakte
kosten, die door de verzekeringnemer bij of na het ontstaan
van een gedekte schade worden gemaakt ter voorkoming of
vermindering van de schade aan de verzekerde waarden.

Artikel 6. Ontdekkingstermijn

De Goudse is niet meer tot schadevergoeding verplicht terzake
van schade, ontdekt na een jaar nadat het feit of het evenement,
waardoor zij is ontstaan, heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Uitsluitingen

De Goudse is niet tot schadevergoeding gehouden indien:
1. de schade direct of indirect is veroorzaakt door of ontstaan is

uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
oniusten, oproer en muiterij; de zes hierboven genoemde
vormen van molest, alsmede de definities van molest,
vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond
van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter
griffie van de arrondissementsrechtbank in 's-Gravenhage is
gedeponeerd;

2. de schade is veroorzaakt door, optredende bij of
voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de
reactie is ontstaan;

3. de schade is veroorzaakt door een persoon aan wie de
onder deze verzekering verzekerde waarden toevertrouwd
waren van wie de verzekeringnemer wist, dat de betrokken
persoon zich reeds eerder aan een vermogensmisdrijf of
een poging daartoe heeft schuldig gemaakt;

4. de schade door of met medeweten van de verzekeringnemer
is ontstaan.

Artikel 8. Schade

8.1 Verplichtingen ingeval van schade
Ingeval van schade of een vermoedelijke schade is de
verzekeringnemer verplicht:
1. direct daarvan de Goudse kennis te geven onder opgave

van alle bijzonderheden en het polisnummer van de
verzekering;

2. direct daarvan aangifte te doen bij de politie en een
afschrift te verlangen van het bewijs van aangifte;

3. alle redelijke maatregelen te nemen om verloren gegane
waarden op te (doen) sporen;

4. alle overige hem bekende verzekeringen, die op hetzelfde
belang lopende zijn, aan de Goudse op te geven.

Bij niet nakoming van de in dit Artikel genoemde verplichtingen
vervalt het recht op uitkering, tenzij de verzekeringnemer
aantoont, dat daardoor de belangen van de Goudse in geen
enkel opzicht zijn geschaad.
De verzekeringnemer verliest tevens het recht op uitkering,
indien hij ten aanzien van enig onderdeel van de claim en/of
ten aanzien van omstandigheden waaronder het evenement
plaatsvond:
1. onjuiste gegevens verstrekt; en/of
2. gegevens verzwijgt, waarvan hij wist of kon weten dat deze

voor de Goudse bij haar beoordeling van belang konden zijn.

8.2 Schaderegeling
De regeling van een schade zal door de Goudse of door een
door haar benoemde deskundige in overleg met
verzekeringnemer geschieden.

Indien geen overeenstemming bereikt kan worden heeft de
verzekeringnemer het recht voor eigen rekening eveneens een
deskundige te benoemen, in welk geval het schadebedrag
door beide deskundigen gezamenlijk zal worden vastgesteld.

Indien ook dan geen overeenstemming wordt verkregen zullen
de twee deskundigen gezamenlijk een derde deskundige
benoemen wiens oordeel beslissend zal zijn.

De kosten van de derde deskundige zullen door de verzekering-
nemer en de Goudse elk voor de helft gedragen worden.

8.3 Schadevaststelling
De verzekering geschiedt op premier-risque-basis.
De waarde van geld en waardepapieren zal bepaald worden
overeenkomstig de gemiddelde marktprijs of waarde in
Amsterdam geldende op de dag van de schade.
Bij gebreke daarvan zal als waarde worden aangenomen de
door de betreffende partijen overeen te komen waarde.

8.4 Schade, gedekt op (een) elders lopende
verzekering(en)

Indien blijkt, dat een schade door een of meer elders gesloten
verzekeringen is gedekt of zou zijn gedekt, indien deze
verzekering niet bestond, is de Goudse slechts tot uitkering
verplicht, voor zover de schade het bedrag te boven gaat, dat uit
hoofde van de elders gesloten verzekeringen wordt uitgekeerd
of zou zijn uitgekeerd, indien deze verzekering niet bestond.

8.5 Schade, ontstaan als gevolg van risico-
verzwaring

De Goudse is niet tot schadevergoeding verplicht, indien bij de
schaderegeling geconstateerd wordt dat er omstandigheden
zich bij de aanvang of tijdens de looptijd van de verzekering
hebben gemanifesteerd, van dien aard, dat de Goudse deze
verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben
gesloten of voortgezet, indien zij van de ware stand der zaken
had kennis gedragen, tenzij verzekeringnemer aannemelijk
maakt, dat noch het ontstaan noch de omvang van de schade
van zodanige omstandigheden het directe of indirecte gevolg is.
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Artikel 9. Aanvang risicodekking en schorsing

De risicodekking vangt aan na betaling van de eerste premie.
Niet-betaling van enige volgende premie na de vervaldag heeft,
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd de
verplichting tot verdere betaling, schorsing van de risicodekking
tengevolge met terugwerkende kracht tot de eerste dag van
het tijdvak, waarover de achterstallige premie, kosten en
assurantiebelasting verschuldigd waren.

De risicodekking wordt weer van kracht op de dag volgende
op die, waarop de verschuldigde premie, kosten en assurantie-
belasting zijn voldaan.

Voor schade ontstaan gedurende de schorsingtermijn is de
Goudse geen uitkering verschuldigd.

Artikel 10. Duur en beëindiging

De verzekering is aangegaan voor een periode als op het
polisblad genoemd en wordt telkens stilzwijgend voor een
gelijke periode verlengd, tenzij de verzekeringnemer tenminste
drie maanden voor het verstrijken van zodanige periode de
verzekering schriftelijk aan De Goudse heeft opgezegd.

De Goudse behoudt zich het recht voor de verzekering te allen
tijde te beeindigen, mits daarvan tenminste 14 dagen van
tevoren aan de verzekeringnemer per aangetekend schrijven
kennisgevende en met restitutie van de niet verdiende premie.

Artikel 11. Aanpassing van premie en
voorwaarden

De Goudse heeft het recht de premie en/of de voorwaarden
van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen.

Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de Goudse
gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van deze
verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel
op een door haar te bepalen datum.

De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en
wordt geacht hiermede te hebben ingestemd, tenzij hij,
uitsluitend en indien en voor zover de wijziging een verhoging
van de premie en/of een vermindering van de dekking inhoudt,
voor de in de vorige zin bedoelde datum schriftelijk het tegen-
deel heeft bericht.

In dit laatste geval eindigt de verzekering per de in de
mededeling door de Goudse genoemde datum.

Artikel 12. Facultatieve dekking ongevallen

Met inachtneming van het terzake doende en gestelde in de
overige voorwaarden van verzekering is mede verzekerd het
ongevallenrisico van onderstaande perso(o)n(en), mits dit uit het
polisblad blijkt:

de nadelige gevolgen van een ongeval overkomen aan:
- een daartoe bevoegd persoon tijdens het vervoeren van het

winkelgeld tengevolge van afpersing of diefstal gepaard
gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen
personen;

- de verzekeringnemer, zijn gezinsleden of zijn personeel
tengevolge van afpersing of diefstal gepaard gaande met
geweld of bedreiging met geweld in de winkel of de woning
var bovenvermelde personen.

Deze verzekering geschiedt conform de voorwaarden van de bij
de Goudse in gebruik zijnde Particuliere-Ongevallen Polis ten
tijde van het ongeval.

Verzekerde bedragen per persoon:
A. f 10.000,– in geval van overlijden;
B. f 50.000,– maximaal in geval van blijvende invaliditeit.

Verplichtingen bij een ongeval

Bij een ongeval is de getroffen persoon c.q. de bij de uitkering
belanghebbende gehouden:
1. bij te verwachten blijvende gehele of gedeeltelijke invaliditeit

daarvan tijdig kennis aan de Goudse te geven;
2. in geval van dodelijke afloop daarvan terstond, althans zo

tijdig dat vóór de teraardebestelling of verassing, vanwege
de Goudse een onderzoek kan worden ingesteld, kennis te
geven aan de Goudse;

3. de door of vanwege de Goudse gevraagde inlichtingen
onverwijld te verstrekken en bij overlijden een uittreksel uit
de overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand te zenden
aan de Goudse;

4. mee te werken tot een zo spoedig mogelijk herstel en tot
elk door de Goudse gevorderd geneeskundig onderzoek
(resp. observatie in een door haar aangewezen inrichting)
van de door het ongeval getroffen persoon, een en ander
voor rekening van de Goudse;

5. in geval van overlijden van de getroffen persoon desgewenst
de door de Goudse aangewezen geneeskundige in de
gelegenheid te stellen een onderzoek naar de
doodsoorzaak te verrichten en de Goudse te machtigen tot
het nemen van alle hiervoor benodigde maatregelen.

Artikel 13. Privacy-reglement

De door de verzekeringnemer en de verzekerde aan de
verzekeraar verstrekte en nog te verstrekken gegevens kunnen
worden opgenomen in de door de Goudse aangehouden
clientenregistratie. Hierop is een privacy-reglement van
toepassing.

Artikel 14. Klachtenregistratie

Klachten verband houdend met de verzekering kunnen worden
voorgelegd aan de directie van de Goudse en/of aan de
volgende instanties:
– Ombudsman Schadeverzekering

Postbus 93560
2509 AN  Den Haag

– Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf
Postbus 93560
2509 AN  Den Haag

Artikel 15. Toepasselijk Recht

Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.


