
Versie 12-02-2014 

 

 
Speciaal Reglement voor de Inbraak-/Diefstalverzekering voor Roerende Zaken  
(SR Inbraak-/Diefstal Roerende Zaken 2010) 
 

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

Artikel 1. 

Bijzondere begripsomschrijving 

 

Inbraak 

onder inbraak wordt verstaan: het zich wederrechtelijk toegang 

verschaffen met zichtbare sporen aan de buitenzijde van het 

gebouw of een daaraan binnendoor verbonden belendend 

gebouw. 

 

Artikel 2. 

Omvang van de verzekering 

Deze verzekering vergoedt schade aan in de polis omschreven 

roerende zaken op het risicoadres. 

De schade moet door een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis 

zijn veroorzaakt. In de hiernavolgende bepalingen worden 

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. 

 

De in de polis omschreven roerende zaken zijn verzekerd 

voor: 

 

Schade door  

 (poging tot) (in-)braak , diefstal, gewelddadige beroving 

en afpersing en daarmee gepaard gaande vernieling en 

beschadiging, alleen na duidelijke sporen van braak aan de 

buitenkant van het gebouw. 

Tevens is deze schade verzekerd na het gebruik van de 

echte sleutels, als deze door bedreiging, afpersing, 

overrompeling, bedwelming of op andere gewelddadige wijze 

zijn verkregen. 

 

Artikel 3. 

Uitbreiding van de verzekering 

 

Boven het verzekerd bedrag is/zijn gedekt: 

a. Opruimingskosten, als uiteengezet in de Algemene 

Voorwaarden onder ‘begripsomschrijvingen’ , tot ten hoogste 

10% van het verzekerde bedrag; 

b. Braakschade aan het gebouw, is tot maximaal € 500,- 

verzekerd als deze voor uw rekening komt en voor zover 

deze schade niet op een andere polis verzekerd is. 

 

Artikel 4. 

Uw roerende zaken zijn ook in bijgebouwen verzekerd 

 

De verzekering geldt ook als de roerende zaken zich in 

bijgebouwen op het risicoadres bevinden. 

Er dienen duidelijke sporen van braak aan de buitenkant van het 

bijgebouw aanwezig te zijn. 

 

Artikel 5.  

Tijdens aanbouw/verbouwwerkzaamheden bent u aangepast 

verzekerd 

 

Tijdens bouwwerkzaamheden aan uw woning waarbij de woning 

niet geheel glasdicht is en/of voorzien is van een definitieve 

dakbedekking, sloten en andere afsluitingen is de 

verzekeringsdekking beperkt. 

De dekking geldt dan alleen als u kunt aantonen dat de schade 

niets te maken heeft met de bouwwerkzaamheden zelf en dat u 

geen maatregelen kon nemen ter voorkoming van de schade. 

 

 

Artikel 6. 

Tijdens leegstand of buiten gebruik zijn van het gebouw bent 

u aangepast verzekerd 

 

Tijdens leegstand of buiten gebruik zijn van het gebouw langer 

dan drie maanden is er geen verzekeringsdekking voor de 

genoemde gebeurtenissen. 

 

Artikel 7. 

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. 

 

Verder valt niet onder de verzekering: 

a. Braakschade aan of diefstal uit zogenaamde eilandetalages 

en uit zich aan het gebouw bevindende automaten en 

vitrines; 

b. Geld en geldwaardig papier worden in dit reglement niet 

aangemerkt als roerende zaken en vallen daarom niet 

onder de dekking van deze verzekering. 

 

 


