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Speciaal Reglement voor de Brand verzekering voor Inboedels  
(SR Brand Inboedel 2010) 
 

Dit Speciaal Reglement wordt toegepast in combinatie met de Algemene Voorwaarden voor Brand- en Aanverwante Verzekeringen AV-2010 

 

Artikel 1 

Omvang van de verzekering 

 
Deze verzekering vergoedt schade aan de inboedel in de woning 

die u permanent bewoont, voor zover een plotselinge, 

onvoorziene gebeurtenis deze schade veroorzaakt. In de 

hiernavolgende bepalingen worden de gedekte gebeurtenissen 

aangegeven, soms met een beperking, uitsluiting en/of een eigen 

risico. 

Voor de begripsomschrijvingen verwijzen wij u naar de Algemene 

Voorwaarden voor Brand en Aanverwante Verzekeringen AV-

2010. 

 

Uw inboedel is verzekerd voor: 

 

Schade door brand of hitte 

a. brand en ontploffing, al dan niet ontstaan door een eigen 

gebrek. 

b. schroeien, zengen, verkolen en smelten als gevolg van 

hitte-uitstraling van een brandend, gloeiend of heet voorwerp 

of de aanraking daarmee. 

c. rook en roet, plotseling uitgestoten door op een schoorsteen 

aangesloten kachel of haard of vrijgekomen bij het 

onverwacht droogkoken en verkolen van voedsel. 

Op een mogelijke schadevergoeding brengen wij de kosten  

in mindering voor reiniging van eventueel al bestaande  

vervuiling door normaal gebruik. 

 

Schade door natuurverschijnselen 

d. blikseminslag 

e. inductie en overspanning beide door blikseminslag 

 

Schade door mensen, dieren of machines 

f. luchtvaartuigen  

 

Artikel 2. 

Wat valt niet onder de verzekering? 

 

Het ligt voor de hand dat niet alle risico’s onder de dekking van 

deze verzekering vallen. Dit geldt met name voor schaden die 

langzamerhand ontstaan, of die het gevolg zijn van opzet, 

nalatigheid, onvoldoende of achterstallig onderhoud, ontwerp-, 

bouw- en/of constructiefouten. Deze vergoeden wij niet. 

 

Artikel 3. 

Uw inboedel is ook verzekerd buiten het woongedeelte 

 

a. inboedel in bijgebouwen 

Schade aan inboedel die u bewaart in bijgebouwen, 

kelderbox, garagebox of een soortgelijke berging, dan wel in 

een gemeenschappelijke ruimte in het gebouw waarin u 

woont. Tegen alle gedekte gebeurtenissen.  

b. eigendommen aan en bij de woning 

Inboedel buiten de woning op het risicoadres is verzekerd 

tegen alle gedekte risico’s.  

c. inboedel tijdelijk - tot drie maanden aaneengesloten - 

elders in Nederland 

Schade aan delen van de inboedel die zich tijdelijk buiten de 

woning bevinden: 

1. in een permanent bewoonde woning en bijgebouwen 

binnen Nederland tegen alle gedekte gebeurtenissen. 

 

 

2. buiten Nederland in Europa is uw inboedel verzekerd, 

tot ten hoogste 10% van de verzekerde som voor zover 

de schade niet door een andere verzekering wordt 

gedekt. 

Buiten de woning is uw inboedel alleen verzekerd voor brand, 

ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen. 

 

 


