
Wij zijn…
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij 
in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop 
werd ingericht als kantoorruimte en 
de eerste polissen werden op de � ets 
rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf 
enorm gegroeid en is er veel veranderd.  
Maar ondanks deze groei zijn wij nog 
steeds een ona� ankelijk familiebedrijf 
en werken we nog steeds vanuit ons 
ondernemershart.

Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen 
voor ondernemers. Mannen en vrouwen 
die hard werken aan het succes van hun 
bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid 
en gemak. En naar goede en praktische 
verzekeringsoplossingen, voor elke fase 
van hun ondernemerschap.

Ona� ankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds inge-
wikkel der. Particulieren en onder nemers 
heb ben behoe� e aan iemand die hen 
kent en een advies gee�  dat helemaal 
is afgestemd op hun persoonlijke 
situatie, wensen en mogelijkheden. 
Daarom werken wij nauw samen met 
ona� ankelijke adviseurs, die als geen 
ander in staat zijn om de juiste oplossing 
samen te stellen.
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Belangrijk
De Aanvullende Voorwaarden Inboedel vormen één geheel met de Algemene 
Voorwaarden van het Expat Pakket Individueel. De Algemene Voorwaarden zijn 
op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende Voorwaarden vindt u 
de voorwaarden die speciaal voor de Inboedelverzekering gelden. U ziet op uw 
polis welke verzekeringen u heeft afgesloten. Als er Bijzondere Voorwaarden 
van toepassing zijn, vindt u deze ook op uw polisblad.
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onderstreept.



pag 3/15Expat Pakket Individueel
Inboedel

Aanvullende Voorwaarden

Artikel 1 
 
 
 
Wat houdt de Inboedelverzekering in? 

In dit artikel leest u wat de inboedelverzekering inhoudt. U ziet wat wel en wat niet is 
verzekerd. En welke extra kosten wij vergoeden. Ook vindt u een overzicht van de schades 
die niet gedekt zijn. 

1.1  Wat is verzekerd?
De dekking hangt af van de plaats waar de inboedel beschadigd raakt of gestolen wordt en van de 
oorzaak van de schade. Er zijn twee plekken waar uw inboedel verzekerd is.
1. In de woning op het adres dat op de polis staat; 
2. Buiten de woning maar op het perceel waarop de woning staat.

Bevindt de inboedel zich op het perceel van de verzekerde?
Bevindt de inboedel zich buiten de woning maar op het perceel waarop de woning staat? 
Bijvoorbeeld onder een afdak, carport of in de tuin? Of is de inboedel bevestigd aan de buitenkant 
van de woning? Dan is er geen dekking voor schade door hevige plaatselijke neerslag, storm, 
water, diefstal, poging tot diefstal en vandalisme. 

De dekking op het perceel waarop de woning staat geldt alleen voor schade aan stoelen, tafels, 
tuingereedschap, buitenlantaarns, vlaggenstokken, wasgoed, zonwering, (schotel)antennes en 
beveiligingsinstallaties. 

Niet alle inboedel is standaard meeverzekerd, in artikel 1.2.1 leest u wat u aanvullend moet 
verzekeren, als u dit heeft gedaan dan staat dit op uw polis. Ook niet alle inboedel is altijd 
volledig verzekerd, in artikel 2 staan voor een aantal zaken maximale vergoedingen. Als de waarde 
van deze zaken hoger is, krijgt de verzekerde bij schade nooit meer dan de maximumvergoeding.

Welke oorzaken zijn verzekerd is afhankelijk van de dekking die u heeft gekozen, dit staat op uw 
polis. In de artikelen 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3 wordt aangegeven wat er met elke dekking is verzekerd. 
Sommige oorzaken zijn nooit verzekerd, dit leest u in artikel 1.3. 

1.1.1  Welke oorzaken zijn verzekerd met de Standaard-, Optimaal- en Excellentdekking?
Ontstaat er tijdens de looptijd van de verzekering door een onverwachte gebeurtenis schade aan 
de inboedel in de woning van de verzekerde? Dan bent u verzekerd als dit komt door:

 –  brand, brandblussing, blikseminslag; of
 –  ontploffing; of
 –  een gebrek met brand of ontploffing tot gevolg.

1.1.2  Welke oorzaken zijn nog meer verzekerd met de Optimaal- en Excellentdekking?
Ontstaat er tijdens de looptijd van de verzekering door een onverwachte gebeurtenis schade aan 
de inboedel in de woning van de verzekerde? Dan bent u verzekerd als dit komt door:

 –  diefstal na braak; of
 –  vandalisme.
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Bevindt de inboedel zich op het perceel van de verzekerde?
Op het perceel waarop de woning staat is er alleen dekking voor schade aan stoelen, tafels, 
tuingereedschap, buitenlantaarns, vlaggenstokken, wasgoed, zonwering, (schotel)antennes en 
beveiligingsinstallaties. 

1.1.3  Welke oorzaken zijn alleen verzekerd met de Excellentdekking?
Ontstaat er tijdens de looptijd van de verzekering door een onverwachte gebeurtenis schade aan 
de inboedel in de woning van de verzekerde? Dan bent u verzekerd als dit komt door:

 –  storm; 
 –  water, stoom; 
 – Wij vergoeden schade door water dat, of stoom die, onvoorzien stroomt of ontsnapt uit: 

 – aan- en afvoerleidingen van de waterleidinginstallatie binnen of buiten uw woning; 
 – toestellen en installaties die op deze leidingen zijn aangesloten;
 – de centrale verwarming.

 –  Neerslag;  
Wij vergoeden schade door neerslag die onvoorzien uw woning binnenkomt.

 –  Olie; 
Wij vergoeden schade door olie die uit een verwarmingsinstallatie stroomt. Of uit leidingen en 
tanks die bij deze installatie horen.

 –  Rook en roet;  
Wij vergoeden schade door rook en roet die plotseling uitgestoten wordt uit een open 
haard, kachel of verwarmingsinstallatie. Maar alleen als de open haard, kachel of 
verwarmingsinstallatie permanent is aangesloten op het rookkanaal van uw woning.

 –  een aanrijding of aanvaring; 
 –  afvallende lading of uitgevloeide lading; 
 –  een gebroken aquarium; 
 –  afpersing of beroving in de woning of op het perceel. 

1.1.4  Heeft u een gedeelde woning?
Bewoont de verzekerde een deel van een woning, bijvoorbeeld omdat de verzekerde een kamer 
huurt? Dan geldt de dekking alleen in dat deel van de woning. 

1.2  Wat moet aanvullend worden verzekerd?

1.2.1  Kostbaarheden, lijfsieraden en verzamelingen
Heeft de verzekerde in zijn huis kostbaarheden, lijfsieraden of een verzameling? Dan zijn die 
alleen verzekerd als u die heeft meeverzekerd tegen een extra premie. U ziet dit dan op uw 
polis. Voor deze kostbaarheden, lijfsieraden en verzamelingen zijn dan de voorwaarden van de 
Excellentdekking van toepassing. Er is alleen dekking in de woning op het adres dat op de polis 
staat.

1.2.2  Huurdersaansprakelijkheid
De Goudse verzekert huurdersaansprakelijkheid tot maximaal twintig keer het jaarlijkse 
huurbedrag. In verschillende landen (o.a. België, Frankrijk, Luxemburg, Italië en Zwitserland) zijn 
huurders aansprakelijk voor schade aan de gehuurde woning. Deze huurdersaansprakelijkheid 
kan worden meeverzekerd tegen een extra premie. Als u hiervoor heeft gekozen, ziet u dit op uw 
polis. Als huurdersaansprakelijkheid is bijverzekerd dan is de maximale uitkering daarvoor  
€ 200.000,- per gebeurtenis. 
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1.3  Wat is niet verzekerd?
De Inboedelverzekering heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. Zo is er geen 
dekking tijdens het transport van de inboedel. Hieronder leest u in welke gevallen wij schade niet 
vergoeden. In de algemene voorwaarden van uw Expat Pakket Individueel vindt u ook nog een 
aantal uitsluitingen. Hieronder leest u in welke gevallen wij schade niet vergoeden.

1.3.1 Natuurgeweld 
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door:

 –  aardbeving en vulkanische uitbarstingen;
 –  tropische stormen, orkanen, tyfonen of tropische cyclonen die snelheden van meer dan 

17 meter per seconde bereiken. En schade door hevige regenval die daar eventueel mee 
samen gaat;

 –  door de lucht verplaatste verontreiniging of bederf veroorzakende stoffen.

1.3.2 Waterschade
Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door:

 –  grondwater;
 –  neerslag via openstaande ramen, deuren, luiken, lichtkoepels en dergelijke;
 –  vochtdoorlating; het ‘doorslaan’ van muren; 
 –  overstroming. 

Wij vergoeden wel:
 –  schade ontstaan door brand of ontploffing als gevolg van overstroming; 
 –  schade door hevige plaatselijke neerslag die geen onderdeel is van een tropische storm. 

1.3.3 Reparatiekosten 
Wij vergoeden geen reparatiekosten aan daken, balkons, dakgoten en afvoerpijpen om de 
oorzaak van waterschade op te heffen. De gevolgschade is wel gedekt. 

Voorbeeld: in de dakbedekking van een plat dak is een scheur ontstaan. De schade aan de inboedel 

door de neerslag die naar binnen dringt, is verzekerd. De reparatiekosten van het dak zelf niet.

1.3.4 Schade tijdens een aanbouw of verbouwing
Is de verzekerde bezig met een aanbouw of verbouwing? En is tijdens de bouwwerkzaamheden:

 –  de woning of een deel daarvan niet glasdicht; of
 –  het dak niet van definitieve dakbedekking voorzien; of
 –  een buitendeur niet van een slot voorzien?

Dan geldt er alleen dekking voor schade door brand, storm, blikseminslag, ontploffing, 
motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen. De verzekerde krijgt dus geen vergoeding als er bijvoorbeeld 
waterschade ontstaat als het dak niet van definitieve dakbedekking voorzien is. Of als de 
inboedel wordt gestolen doordat er geen slot op een buitendeur zit of de woning niet glasdicht is. 

Let op!
Wij vergoeden de schade wél als de verzekerde kan aantonen dat de oorzaak van de schade geen 
verband houdt met de bouwwerkzaamheden. 
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1.3.5 Geleidelijke of voorzienbare schade
Wij vergoeden geen schade die ontstaat door: 

 –  slijtage en andere langzaam werkende invloeden;
 –  slecht of achterstallig onderhoud;
 –  bouw-, montage- en constructiefouten; 
 –  instorting, in- of verzakking; 
 –  werkzaamheden in het kader van reinigen, onderhoud en reparatie van de verzekerde zaak;
 –  normaal gebruik, zoals vlekken, krassen, schrammen of deuken.

1.3.6 Illegale activiteiten
Wij vergoeden geen schade die is ontstaan:

 – door of in verband met illegale activiteiten in de woning of op het perceel. Het is niet van 
belang of de verzekerde op de hoogte was van deze illegale activiteiten;

 – gedurende de periode waarin illegale activiteiten in de woning of op het perceel plaatsvinden. 
Het is niet van belang of de verzekerde hiermee bekend was en of de schade verband houdt 
met deze illegale activiteiten. 

1.3.7 Overige schades
Wij vergoeden geen schade die ontstaan is door: 

 –  een eigen gebrek, behalve bij brand, ontploffing of aquariumbreuk. De gevolgschade van een 
eigen gebrek is wel gedekt; 

 –  huisdieren en ongedierte, behalve als het gaat om brandschade of glasbreuk;
 –  zoekraken, vermissing of verduistering; 
 –  vallen, stoten en botsen;
 –  militaire explosieven.

Wij vergoeden geen schade die ontstaan is aan: 
 –  levensmiddelen; 
 –  motorrijtuigen, (brom)fietsen, caravans, aanhangers en vaartuigen;
 –  een antenne (tenzij u Excellentdekking heeft);
 –  postzegel- en muntverzamelingen. 

1.4  Is er garantie tegen onderverzekering?
De verzekerde heeft recht op garantie tegen onderverzekering als bij het aanvragen van de 
verzekering alle gevraagde gegevens juist verstrekt zijn over de inboedel en de woning. Deze 
gegevens zijn bepalend voor de hoogte van de premie en de voorwaarden. Is er een wijziging in 
deze gegevens? Dan moet dit ook worden doorgegeven. 

Heeft u dit goed gedaan dan heeft u garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat wij, 
ongeacht de werkelijke waarde van de inboedel, volledig uitkeren bij een schade. Wij houden 
hierbij wél rekening met de maximumvergoeding en het eigen risico.

Let op!
Voor een aantal zaken geldt een maximumvergoeding, zie artikel 2. Ook als de waarde van deze 
zaken hoger is, krijgt de verzekerde bij schade nooit meer dan de maximumvergoeding.
 
Wij kunnen u of een verzekerde vragen om actuele gegevens te verstrekken als: 

 –  wij dat nodig vinden;
 –  er een schade is geweest.
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Heeft u of een verzekerde de gegevens die bepalend zijn voor de premie en voorwaarden niet of 
niet juist aan ons doorgegeven? Dan is er geen garantie tegen onderverzekering. Dit geldt ook als 
een wijziging niet wordt doorgegeven. 
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Artikel 2 
 
 
 
Op welke vergoeding heeft de verzekerde recht?

In dit artikel leest u wat we maximaal vergoeden. Het totale maximale bedrag dat 
vergoed wordt staat op uw polis, dit is het verzekerde bedrag. Er kan wel een eigen risico 
van toepassing zijn, ook dit kunt u terugvinden op uw polis.

Voor de hierna genoemde voorwerpen is een maximale vergoeding toepassing voor het inbraak, 
diefstal- en berovingsrisico.  

 –  Voor foto-, video-, audio- en computerapparatuur geldt een maximale vergoeding van  
€ 3.000,- per gebeurtenis; 

 –  Voor geld en geldswaardig papier geldt een maximale vergoeding van € 1.500,- per 
gebeurtenis; 

 –  Als er kostbaarheden en verzamelingen zijn verzekerd, staat het verzekerd bedrag op uw polis 
vermeld. 

 –  Als huurdersaansprakelijkheid is bijverzekerd dan is de maximale uitkering daarvoor  
€ 200.000,- per gebeurtenis.

De volgende kosten worden volledig vergoed: 
 –  Bereddingskosten. 
 –  Expertisekosten. Wij vergoeden de kosten voor:

 –  de deskundige die wij zelf inschakelen;
 –  de deskundige die de verzekerde eventueel inschakelt. Het maximale bedrag is in dit geval 

de vergoeding die wij betalen aan onze deskundige;
 –  een eventuele derde deskundige. 

Voor elk van de hieronder genoemde soorten kosten krijgt de verzekerde een vergoeding tot 
maximaal 10% van het verzekerd bedrag op de polis.

 –  Kosten voor door ons goedgekeurde noodvoorzieningen.
 –  Noodzakelijke hotel- en pensionkosten.
 –  Noodzakelijke kosten van vervoer en opslag van de inboedel.
 –  Kosten van herstel van grond, bestrating en tuinaanleg op het perceel. De verzekerde 

krijgt deze extra kosten niet vergoed als deze schade is veroorzaakt door storm, (hevige 
plaatselijke) neerslag, diefstal, poging tot diefstal of vandalisme.

 –  Kosten van opruiming en sanering.
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Artikel 3 
 
 
 
Hoe werkt de schaderegeling?

Als de verzekerde schade heeft, wil hij natuurlijk dat die zo snel mogelijk wordt vergoed. 
Daarom is het belangrijk dat u of een verzekerde direct nadat de schade is ontdekt contact 
opneemt met uw verzekeringsadviseur. Hij kan de verzekerde verder helpen. Hieronder 
leest u wat de verzekerde precies moet doen en hoe het werkt als hij schade heeft.

3.1 Wat moet de verzekerde doen bij een schade?
Is de inboedel van de verzekerde beschadigd, verloren gegaan of gestolen? Dan stuurt de 
verzekerde ons:

 –  een volledig ingevuld schadeaangifteformulier;
 –  de originele aankoopnota’s en reparatienota’s;
 –  de originele politieaangifte.

Nadat een schade in verband met verlies, beschadiging, diefstal of beroving van de inboedel 
is uitgekeerd, vervallen bepaalde rechten van de verzekerde aan De Goudse. Dit geldt voor 
de rechten die verband houden met het eigendom van de voorwerpen waarvoor wij een 
schadevergoeding hebben uitgekeerd.

3.2 Hoe wordt de schade vastgesteld?

3.2.1 Herstelbare schade
Een beschadigde zaak kan hersteld worden als de herstelkosten niet hoger zijn dan het verschil 
tussen de dagwaarde en de waarde van de restanten. Wij vergoeden dan de herstelkosten of gaan 
over tot herstel in natura. 

Is de inboedel na herstel minder waard? Dan krijgt de verzekerde een vergoeding voor de 
waardevermindering. De totale vergoeding kan nooit hoger zijn dan de vergoeding die de 
verzekerde krijgt als de schade niet hersteld kan worden.

3.2.2 Niet herstelbare schade 
Kan de schade niet hersteld worden? Dan bedraagt de schade het verschil tussen de waarde van 
de inboedel onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis. Wij maken hierbij onderscheid 
tussen:

 –  kunst, antiek en verzamelingen: bij het vaststellen van de schade geldt de waarde die   
deze zaken door hun zeldzaamheid hebben; 

 –  overige inboedel: bij het vaststellen van de schade gaan we uit van de nieuwwaarde   
of de dagwaarde.
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Wij vergoeden in principe op basis van nieuwwaarde. Alleen in de volgende gevallen vergoeden 
wij op basis van dagwaarde: 

 – Het gaat om zaken waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde.
 – Het gaat om zaken die niet meer gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn.
 – Het gaat om zaken van derden die de verzekerde heeft geleast, gehuurd of via een 

huurkoopovereenkomst onder zich heeft.
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Artikel 4 
 
 
 
Welke veranderingen moeten er aan ons 
doorgegeven worden?

In dit artikel leest u wat er nog meer van belang is. Wij leggen uit welke veranderingen er 
aan ons doorgegeven moeten worden. 

4.1 De verzekerde verhuist of de inboedel of woning wijzigt 
Als de verzekerde verhuist, beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen voortzetten. U of een 
verzekerde moet ons daarom informeren als:

 –  de verzekerde verhuist;
 –  de situatie van de inboedel of woning wijzigt;
 –  de bestemming van de inboedel verandert van particulier in niet-particulier, bijvoorbeeld 

omdat de inboedel bedrijfsmatig wordt omdat die onderdeel gaat uitmaken van een 
bedrijfsinventaris; 

 –  de inboedel wordt uitgebreid met zaken van iemand met wie de verzekerde gaat samenwonen; 
 –  de woning langer dan twee maanden niet meer bewoond wordt; 
 –  de woning leeg komt te staan; 
 –  de woning verhuurd wordt;
 –  het gebruik van de woning verandert, bijvoorbeeld door kamerverhuur of deels zakelijk 

gebruik; 
 –  in de woning grootschalige zakelijke activiteiten plaatsvinden;
 –  de woning of een deel daarvan gebruikt wordt als winkel, werkplaats of magazijn/

opslagruimte voor bedrijfsmatige activiteiten.

U moet een wijziging melden voordat deze plaatsvindt. Of, als dat echt niet mogelijk is, uiterlijk 
binnen twee maanden daarna. Daarna beoordelen wij de nieuwe situatie. Er zijn dan vier 
mogelijkheden.
1.  Uw verzekering wordt ongewijzigd voortgezet.
2.  Uw verzekering wordt voortgezet, maar de premie en/of de voorwaarden veranderen. U 

ontvangt hierover van ons bericht. Bent u het niet eens met de nieuwe premie of de nieuwe 
voorwaarden? Dan heeft u het recht om de verzekering op te zeggen binnen twee maanden 
nadat u de informatie over de nieuwe premie of nieuwe voorwaarden heeft ontvangen.  
Let op! 

Als wij de verzekering voor een bepaalde periode willen voortzetten terwijl de woning 
leegstaat en/of niet meer bewoond wordt, heeft de verzekerde alleen dekking voor schade 
door brand, storm, ontploffing, blikseminslag, motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen.

3.  Wij willen de verzekering niet voortzetten. U ontvangt hierover van ons een mededeling. Wij 
hebben dan een opzegtermijn van twee maanden. 

4.  Als de wijziging niet of te laat is doorgegeven en wij de verzekering niet willen voortzetten, 
eindigt de verzekering automatisch twee maanden na de wijziging.
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Begrippenlijst

Bereddingskosten 
Kosten van uitzonderlijke maatregelen die moeten worden gemaakt om onmiddellijk dreigende 
schade te voorkomen of te verminderen.

Braak
Er is sprake van braak als iemand zonder toestemming de woning binnentreedt door het 
kapotmaken van afsluitingen. Daarbij moeten er zichtbare sporen van beschadiging aan de 
buitenkant van de afsluitingen zijn.

Brand 
Een vuur dat buiten een haard brandt. Belangrijk daarbij is dat er ook vlammen zijn. En dat het 
vuur zich uit eigen kracht verspreidt. De volgende situaties vallen dus niet onder het begrip: 

 –  zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
 –  doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 
 –  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

Bedrijfsinventaris
Alles wat bedoeld is om een bedrijf, beroep of bedrijfsactiviteit uit te oefenen. Denk hierbij aan 
een archiefkast, bureau of een computer. 

Dagwaarde 
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of 
slijtage.

Deels zakelijk gebruik
Een deel van de woning is in gebruik voor kleinschalige zakelijke activiteiten aan huis die zich 
beperken tot een kantoor, (para)medische praktijk of kapsalon zonder personeel. Onder zakelijk 
gebruik vallen dus niet andere zakelijke activiteiten dan hiervoor genoemd of het gebruik van een 
ruimte of gebouw als:

 –  winkel;
 –  werkplaats;
 –  opslagruimte; en/of 
 –  magazijn.

Dekking
Het verzekerd zijn; aanspraak op de rechten van de verzekering.

Deskundige
Iemand die informatie beoordeelt op basis waarvan wij het recht op uitkering vaststellen. 

Eigen gebrek 
Een slechte eigenschap van de zaak zelf, die niet is veroorzaakt door een gebeurtenis van 
buitenaf.

Expertisekosten 
Kosten van een deskundige. 
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Foto-, video-, audio- en computerapparatuur 
Het gaat hier om:

 –  foto- en videoapparatuur;
 –  beeld-, geluids-, ontvang- en zendapparatuur; 
 –  alle soorten computerapparatuur, inclusief spelcomputers;
 –  bijbehorende randapparatuur; 
 –  standaardsoftware;
 –  beeld-, geluids- en informatiedragers, zoals cd’s, dvd’s en USB-sticks.    

Gebeurtenis
Het feitelijke voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen waaruit de schade is 
ontstaan. 

Gedekt
Zie Dekking.

Geld en geldswaardig papier
Onder geld verstaan wij al het muntgeld en alle bankbiljetten die gebruikt worden als wettig 
betaalmiddel. Geldswaardig papier is alle papier waar men in het maatschappelijk verkeer een 
zekere geldwaarde aan toekent. Hieronder vallen cheques en betaalkaarten, zoals creditcards en 
betaalpassen.

Glas
Onder glas verstaan wij glas en kunststof ruiten in ramen, deuren, wanden, gevels, daken en 
dakkoepels van:

 –  de woning;
 –  een overkapping, kas, tuinhuisje of ander bouwsel bij de woning.

Herstel in natura
Het laten herstellen van de schade door een herstelbedrijf dat wij voor u inschakelen. 

Huurdersaansprakelijkheid
De verzekerde wordt aansprakelijk gesteld voor schade aan de gehuurde woning veroorzaakt 
door: brand, bevroren leidingen behorende tot de centrale verwarmingsinstallatie, water dat lekt 
of overstroomt van wasmachine, vaatwasmachine en/of centrale verwarmingsinstallatie en olie 
dat lekt en/of ontsnapt uit centrale verwarmingsinstallaties.

Illegale activiteiten
Onder illegale activiteiten verstaan wij alle volgens het Nederlands recht niet toegestane 
activiteiten, zoals:

 –  hennepteelt, fabricage van of handel in hennepproducten, XTC-pillen, heroïne, cocaïne en 
andere drugs;

 –  het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken.

Inboedel
Onder inboedel verstaan wij alle roerende zaken van de verzekeringnemer en de personen met 
wie de verzekeringnemer een huishouden vormt. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als een 
bank, kast, televisie, kleding, stoelen of een tafel. Het moet gaan om zaken in de particuliere 
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huishouding. Motorrijtuigen (waaronder zitmotormaaiers), caravans, aanhangwagens en 
vaartuigen vallen niet onder inboedel. Ook huisdieren vallen niet onder inboedel.

Kostbaarheden
Juwelen, antiek, instrumenten, kunstvoorwerpen. 

Kosten van opruiming en sanering 
Kosten van:

 –  het wegruimen of de afbraak van verzekerde zaken. Het gaat dan altijd om zaken die zich 
boven de grond bevinden;

 –  grond- en watersanering. Het gaat dan om verontreiniging die volgens de milieuwet- en 
regelgeving niet toelaatbaar is. Bovendien moet deze het directe gevolg zijn van een 
gebeurtenis op het verzekerde adres. Verder geldt dat:

 –  de gebeurtenis heeft plaatsgevonden binnen de looptijd van de verzekering;
 –  de verontreiniging aanwezig is op het adres dat op het polisblad staat;
 –  u of een verzekerde de verontreiniging op tijd aan ons heeft gemeld. Dat is binnen één jaar na 

de gebeurtenis waardoor deze is ontstaan.

Lijfsieraden
Sieraden die gemaakt zijn om op of aan het lichaam te dragen. Sieraden zijn geheel of gedeeltelijk 
gemaakt van (edel)metaal, gesteente, mineraal, parels, ivoor, (bloed)koraal, parels of soortgelijke 
stoffen. Ook horloges vallen hieronder.

Nieuwwaarde 
Het bedrag dat onmiddellijk voor de gebeurtenis nodig is om nieuwe (onderdelen van de) 
inboedel van dezelfde soort en kwaliteit te verkrijgen. 

Ons/onze 
Zie Wij/ons/onze. 

Overstroming 
Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. 

Perceel 
Het grondoppervlak dat volgens het kadaster bij de woning hoort. Als de verzekerde met meerdere 
bewoners in een gebouw woont, is het perceel alleen het gedeelte dat voor zijn gebruik bestemd is.

Schade door hevige plaatselijke neerslag 
Schade door water dat onvoorzien de woning of het gebouw is binnengedrongen. Maar alleen als 
dit water uitsluitend vanwege een extreme toevloed door hevige plaatselijke regenval niet zijn 
normale loop heeft gevolgd of positie heeft behouden. Onder hevige plaatselijke regenval wordt 
verstaan neerslag van ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op of 
nabij de plek waar de schade is ontstaan.
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Onder schade door hevige plaatselijke neerslag valt niet:
 –  schade door grondwater;
 –  schade door water dat is vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere 

beschadigingen van waterkeringen;
 – schade door neerslag of water dat het gebouw is binnengedrongen via openstaande ramen, 

deuren, luiken, lichtkoepels en dergelijke;
 – schade ontstaan in verband met slecht onderhoud van het gebouw.

Storm
Van storm is sprake als de windsnelheid ten minste 14 meter per seconde is.

U/uw   
Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. U staat op het polisblad als 
verzekeringnemer. U heeft de verzekering afgesloten voor uzelf en/of andere personen. Dit zijn de 
verzekerden.

Verzekerde(n)
Iedere persoon die als verzekerde op de polis vermeld staat. Dit bent u en eventueel uw 
gezinsleden of uw werknemer en eventueel zijn gezinsleden.

Verzekeringnemer
Degene die het pakket heeft afgesloten. 

Woning 
Het huis dat op het polisblad staat vermeld met de voor privégebruik bestemde bergruimten en 
bijgebouwen. Als dat uit uw polisblad blijkt, kan de woning ook zijn: 

 –  de recreatiewoning die op het polisblad staat vermeld en geheel of gedeeltelijk voor eigen 
gebruik bestemd is met de voor privégebruik bestemde bergruimten en bijgebouwen;

 –  het huis met deels zakelijk gebruik dat op het polisblad staat vermeld met de daarbij horende 
bergruimten en bijgebouwen. 

Wij/ons/onze
Goudse Schadeverzekeringen N.V., ook afgekort als De Goudse. 


