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B 050-10 Muziekinstrumenten- en Uniformenverzekering

Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in art. 7:925
Burgerlijk Wetboek (BW), indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak
wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het 
sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade was ontstaan dan wel
naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.

Schade welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet is niet gedekt. Voor zover geen
sprake is van opzet tot misleiding van verzekeraars door verzekeringnemer zullen verzekeraars
geen beroep doen op vernietigbaarheid van de verzekeringsovereenkomst.

Algemene voorwaarden

1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1.1 Verzekeringnemer
Verzekeringnemer is diegene, die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de premies
en kosten is verschuldigd.

1.2 Verzekerde
Verzekerden zijn:

verzekeringnemer
de onder dit contract gedeclareerde verenigingen, mits zij statutair gevestigd zijn binnen
Nederland, alsmede hun leden.

1.3 Verzekeraars
Verzekeraars zijn diegenen, die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor het door of
namens hem getekende aandeel.

1.4 Aon
Onder Aon wordt verstaan het onderdeel van Aon Nederland dat heeft bemiddeld bij de 
totstandkoming van de verzekering.

1.5 Gebeurtenis
Een gebeurtenis is een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen ten 
gevolge waarvan schade (als door de verzekering gedekt) is ontstaan.

1.6 Verzekerde objecten
Onder verzekerde objecten worden verstaan muziekinstrumenten en toebehoren, geluids-
installaties en uniformen toebehorend aan de verenigingen alsmede van de leden, welke verband
houden met de beoefening van muziek.
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1.7 Eigen risico
Onder eigen risico wordt verstaan het bedrag dat van elk overeenkomstig de verzekeringsvoor-
waarden vastgesteld schadebedrag niet voor vergoeding in aanmerking komt.

2 BETALINGSVERKEER

2.1 Premies en overige verschuldigde bedragen

2.1.1 Aon heeft zich tegenover verzekeraars tot betaling van de verschuldigde premies en overige 
verschuldigde bedragen (hierna tezamen te noemen: premies) als eigen schuld verbonden en
wordt deswege in rekening-courant belast voor de verschuldigde premies.

2.1.2 Verzekeringnemer is gehouden de premies aan Aon te voldoen. Ingeval de verzekering via een
tweede tussenpersoon is gesloten en de verzekeringnemer aan deze heeft betaald, is de verze-
keringnemer door deze betaling tegenover Aon eerst wettig gekweten, wanneer de tweede 
tussenpersoon aan Aon de premies heeft afgedragen.

2.1.3 De verzekeringnemer is tegenover verzekeraars wettig gekweten voor zover hij de premies aan
Aon heeft voldaan.

2.1.4 De in lid 2.1.1 bedoelde verplichting van Aon tot betaling van premies als eigen schuld bestaat
niet ten aanzien van de premies die de verzekeringnemer verschuldigd wordt na het moment
waarop Aon aan de verzekeraars heeft meegedeeld dat zij het krediet aan de verzekeringnemer
heeft opgezegd.

2.2 Schadepenningen en premierestituties

2.2.1 Verzekeraars crediteren Aon in rekening-courant voor de door verzekeraars verschuldigde 
schadepenningen en premierestituties.

2.2.2 Aon zal de schadepenningen en premierestituties aan de rechthebbende(n) afdragen; ter zake
van deze afdracht is Aon tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na
verrekening van deze schadepenningen en premierestituties met ten tijde van het ontstaan van
de afdrachtverplichting al of niet opeisbare vorderingen uit hoofde van welke verzekering ook.
Deze verrekening vindt van rechtswege plaats.

2.2.3 Verzekeraars zullen door de betaling van Aon aan de rechthebbende zijn gekweten, zodra de
schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn 
verrekend in overeenstemming met de wet dan wel een tussen hem en Aon bestaande regeling.

2.2.4 Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan Aon en Aon in gebreke blijft om
deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de schadepenningen en 
premierestituties van Aon terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden aangespro-
ken door de rechthebbende.
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2.2.5 Indien Aon de van verzekeraars ontvangen schadepenningen en premierestituties heeft 
doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling
zorg te dragen, zal Aon de schadepenningen en premierestituties van de tweede tussenpersoon
kunnen terugvorderen indien Aon hetzij door de rechthebbende wordt aangesproken tot recht-
streekse betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen en premierestituties van Aon terug-
vorderen, zoals in dit lid voorzien.

2.3 Betaling en krediet
Onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van de verschuldigde premies
aan Aon zal deze verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premies aan
Aon zijn betaald c.q. voor de termijn waarvoor Aon verzekeringnemer krediet heeft verleend.
Verzekeringnemer zal bij de interpretatie hiervan worden geacht krediet te hebben gehad, 
tenzij hem dit uitdrukkelijk is opgezegd.

2.4 Tussentijdse beëindiging bij niet-betaling
Door het aangaan van de verzekering machtigt de verzekeringnemer Aon onherroepelijk om 
verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit hoofde van deze verzekering te ontslaan,
indien de verzekeringnemer of de tweede tussenpersoon, ingeval deze verzekering via deze
tweede tussenpersoon is gesloten, nalaat de verschuldigde premies aan Aon te voldoen. Aon zal
verzekeraars niet van hun verplichting ontslaan zonder verzekeringnemer van te voren van haar
voornemen in kennis te hebben gesteld.

2.5 Verruiming begrip verzekeringnemer
Indien een ander dan de verzekeringnemer de premies is verschuldigd wordt die ander voor de
toepassing van lid 2.1 t/m 2.4 mede als verzekeringnemer beschouwd.

3 VERZEKERDE BEDRAGEN

3.1 Per verzekerd object wordt maximaal vergoed het op het polisblad vermelde bedrag.

3.2 Per vereniging wordt maximaal vergoed het op het polisblad vermelde bedrag.

3.3 Bij het afsluiten van de verzekering dient de vereniging bij het aanvraagformulier een lijst te over-
leggen van de te verzekeren objecten met vermelding van het verzekerde bedrag per object.

3.4 Indien tussentijds een wijziging plaatsvindt dient per premievervaldag een gewijzigde lijst van de
verzekerde objecten te worden overgelegd.

4 MEDEDELINGEN

4.1 Alle mededelingen die verzekerde en verzekeraars aan elkaar dienen of wensen te doen gelden
eveneens als gedaan zodra deze ter kennis van Aon zijn gebracht.

4.2 Mededelingen aan verzekeringnemer kunnen door Aon rechtsgeldig worden gedaan aan bij haar
laatst bekende adres van verzekeringnemer.
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5 GESCHILLEN

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt het volgende:

5.1 beslechting van geschillen voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst is onderworpen
aan het Nederlandse recht en de in de Nederlandse verzekeringspraktijk geldende gebruiken;

5.2 alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak
van de bevoegde rechter in de plaats van afgifte van de polis.

6 PRIVACY
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens alsmede nader te overleg-
gen persoonsgegevens, kunnen door verzekeraars en Aon worden verwerkt ten behoeve van het
bemiddelen, aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en overige (financiële)
diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en
bestrijding van fraude en van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

7 OVERSLUITING/VERVANGENDE POLIS
Waar verzekeraars afstand doen van het recht zich te beroepen op artikel 251 Wetboek van
Koophandel (WvK) doen zij tevens afstand van een beroep op de mededelingsplicht van artikel
7:928 BW. Voor zover echter de oorspronkelijke op deze verzekering betrokken verzekeraars een
beroep hebben/hadden op art. 251 WvK (voor zover van toepassing) en/of de mededelingsplicht
van artikel 7:928 BW, gaat dit recht onverminderd op de huidige verzekeraars over.

8 KLACHTENREGELING
Klachten over de verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN  Den Haag
telefoon 070 333 89 99
fax 070 333 89 00
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Bijzondere voorwaarden

9 OMVANG VAN DE DEKKING

9.1 Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde objecten onverschillig hoe ontstaan.

9.2 Onder “schade” wordt in deze voorwaarden verstaan verlies (waaronder mede begrepen 
verlies door vermissing, zoekraken, diefstal en verduistering) en beschadiging.

9.3 Ook gedekt is schade die het gevolg is van de aard of een gebrek van de verzekerde 
objecten zelf. 

9.4 Vergoeding boven het verzekerd bedrag
Indien niet of niet voldoende elders verzekerd geeft deze verzekering bij een schade door een
gedekt gevaar/gebeurtenis en boven het verzekerd bedrag recht op vergoeding van 
bereddingskosten. Bereddingskosten zijn kosten en op geld waardeerbare opofferingen 
verbonden aan maatregelen, die door of namens verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs
geboden zijn om het ophanden zijn van de verwezenlijking van het verzekerde gevaar/gebeur-
tenis te voorkomen of om schade als gevolg van de verwezenlijking van het risico te beperken.

10 UITSLUITINGEN

10.1 Niet gedekt is schade:

10.1.1 ontstaan tijdens reparatie, reiniging of bewerking van de verzekerde objecten;

10.1.2 ontstaan door opzet van de verzekerde of een ander, die bij de verzekering belang heeft;

10.1.3 ontstaan als gevolg van enig geleidelijk werkende invloed, zoals mot en ander ongedierte;

10.1.4 ontstaan aan trommelvellen, balgen, haren, snaren, rietjes alsmede schade door krassen en
schrammen, tenzij door dezelfde oorzaak ook andere schade aan het verzekerde object is 
ontstaan;

10.1.5 ontstaan aan instrumenten die door elektrische stroom worden gevoed, ten gevolge van kort-
sluiting, overbelasting, te hoge spanning, zelfverhitting, stroomlekken e.d., tenzij hierdoor brand
of explosie ontstaat;

10.1.6 ontstaan door aardbeving en vulkanische uitbarsting. Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende
de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de gevolgen
van aard- of zeebeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard dient verzekerde te
bewijzen, dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te schrijven; 
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10.1.7 ontstaan door of ten gevolge van molest.
Onder molest wordt verstaan:

Gewapend conflict, elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of
althans de een de ander,gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder
gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der
Verenigde Naties.
Burgeroorlog, een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van
een zelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.
Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar
gezag.
Binnenlandse onlusten, min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op 
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat.
Oproer, een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht
tegen het openbaar gezag.
Muiterij, een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige
gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

10.1.8 veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de
reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie 
vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting ter
zake van atoomkernreacties geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten
een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met
dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radioactieve stoffen door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer moet zijn afgegeven. Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden 
schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder ‘wet’ is te verstaan de Wet
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling
van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder ‘kerninstallatie’ wordt 
verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet;

10.1.9 ontstaan als gevolg van of in verband met verbeurdverklaring, inbeslagneming, rekwisitie, 
vernietiging of beschadiging op last van hogerhand.

10.2 Tevens komen de kosten die gemaakt worden voor reiniging van uniformen indien de schade is
ontstaan door of tijdens normaal gebruik niet voor vergoeding in aanmerking.

10.3 Bij schade door diefstal/vermissing uit voertuigen vindt alleen vergoeding plaats na braak aan het
voertuig, behalve bij een evenement het voertuig overkomen.

11 STELLENBEPALING
Ingeval de schade verzekerde objecten betreft die een stel vormen, zal de waarde van het 
gehele stel worden vergoed, dit onder aftrek van een eventuele restwaarde.
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12 WAARDE VAN DE TE VERZEKEREN OBJECTEN

12.1 De waarde van de bij deze verzekering verzekerde objecten wordt geacht met wederzijds goed-
vinden op het in de specificatie daarbij vermelde bedrag getaxeerd te zijn door partijen zelf.
Verzekeraars behouden evenwel het recht om te bewijzen dat die waarde op het moment van
de schade bovenmatig was.

12.2 Indien gedurende de geldende verzekeringstermijn een verzekerd object wordt vervangen door
een duurder exemplaar, wordt de op de aankoopnota aangegeven aankoopsom als verzekerd
bedrag beschouwd tot aan de premievervaldag. Hiertoe dient de aankoopnota overgelegd te
worden.

13 REGELING VAN DE SCHADE 

13.1 Indien binnen de in art. 14 gestelde termijn van een schade aangifte is gedaan, kunnen 
verzekeraars een deskundige aanwijzen die het schadebedrag bepaalt.

13.2 Indien sprake is van beschadiging kunnen verzekeraars ook direct toestemming geven tot 
herstel. In dat geval dient een volledig gespecificeerde nota te worden overgelegd.

13.3 Verzekeraars hebben het recht de schade op naam van verzekerde bekend te maken in binnen-
en/of buitenlandse dagbladen, te hunner keuze, met een opgaaf van de omstandigheden waar-
onder de schade vermoedelijk is ontstaan, eventueel vergezeld van een waarschuwing de betref-
fende objecten niet te kopen of aan te nemen. De kosten hiervoor komen ten laste van verzeke-
raars.

13.4 De met toestemming van verzekeraars gemaakte kosten teneinde verloren of vermiste verzeker-
de objecten terug te krijgen, alsmede de met toestemming van verzekeraars gegeven belonin-
gen zullen worden vergoed voor zover deze bedragen het verzekerd bedrag niet overschrijden.

13.5 Indien de teruggevonden objecten beschadigd zijn, dan zal het schadebedrag overeenkomstig
het in art. 13.1 gestelde worden vastgesteld.

13.6 Verzekerde heeft het recht teruggevonden objecten tegen restitutie van de reeds ontvangen
schadevergoeding van verzekeraars te verkrijgen. Indien teruggevonden objecten beschadigd
zijn geldt het in art. 13.5 bepaalde.

14 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

14.1 Algemene verplichtingen
Zodra verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor verzekeraars een uitkeringsver-
plichting kan inhouden, is hij verplicht:

14.1.1 zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is die gebeurtenis aan verzekeraars te melden;
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14.1.2 binnen redelijke termijn alle gegevens en bescheiden te verstrekken;

14.1.3 desverlangd een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent oorzaak, toedracht en omvang
van de schade te overleggen;

14.1.4 zijn volle medewerking te verlenen aan de schaderegeling en alles na te laten wat de belangen
van verzekeraars zou kunnen schaden;

14.1.5 in geval van verlies of diefstal van de verzekerde objecten direct aangifte te doen bij de politie,
of zo dat niet mogelijk is, bij andere daarvoor in aanmerking komende instanties of personen
zoals luchthavenautoriteiten, een conducteur, een stationschef, een scheepskapitein, een hotel-
houder of een reisleider en van deze aangifte een origineel schriftelijk bewijs aan verzekeraars te
overleggen.

14.2 Niet-nakoming
De verzekering geeft geen dekking indien verzekerde een of meer verplichtingen niet is nageko-
men indien en voor zover daardoor de redelijke belangen van verzekeraars zijn geschaad. Elk
recht op uitkering vervalt, indien verzekerde een of meer verplichtingen niet is nagekomen met
het opzet verzekeraars te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

15 VERJARING

15.1 Elke vordering op verzekeraars verjaart indien dezen bewijzen dat verzekerde langer dan drie jaar,
nadat hij redelijkerwijze had kunnen kennis geven van de gebeurtenis op grond waarvan de vor-
dering wordt beweerd, nagelaten heeft van die gebeurtenis aan verzekeraars kennis te geven.

15.2 In geval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop van één jaar te rekenen vanaf de
dag volgende op de datum van afwijzing.

16 HERZIENING VAN TARIEVEN EN/OF VOORWAARDEN

16.1 Verzekeraars hebben het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde groepen verzekerin-
gen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan zijn verzekeraars gerech-
tigd de premie en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te
passen en wel op een door hen te bepalen datum.Verzekeringnemer wordt van de wijziging in
kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen 30 dagen na 
ontvangst van de schriftelijke mededeling van verzekeraars de verzekering opzegt. De verzeke-
ring eindigt op de dag waarop de wijziging volgens schriftelijke mededeling van verzekeraars
ingaat echter niet eerder dan 30 dagen na de dagtekening van bedoelde mededeling.

16.2 De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringnemer geldt niet indien:

16.2.1 de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
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16.2.2 de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt.

17 BEËINDIGING VAN DE VERZEKERING

17.1 Wanneer de verzekering voor een bepaalde periode is gesloten, wordt zij aan het einde van die
periode automatisch voor een zelfde periode verlengd, tenzij opzegging heeft plaatsgevonden.

17.2 Verzekeraars zijn bevoegd de verzekering per enige contractsvervaldag schriftelijk op te zeggen,
mits daarbij een opzegtermijn van ten minste twee maanden in acht wordt genomen.

17.3 is bevoegd de verzekering per enige contractsvervaldag schriftelijk op te zeggen, mits daarbij een
opzegtermijn van ten minste 30 dagen in acht wordt genomen.

17.4 DE VERZEKERING EINDIGT VOORTS:

17.4.1 door schriftelijke opzegging door verzekeraars:
Binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld
met het opzet verzekeraars te misleiden dan wel verzekeraars de verzekering niet zouden heb-
ben gesloten indien verzekeringnemer de juiste informatie had verstrekt. In deze gevallen 
eindigt de verzekering op de in de opzeggingsbrief vermelde datum.
Binnen een maand nadat een gebeurtenis die voor verzekeraars tot een uitkeringsverplichting
kan leiden door verzekerde aan verzekeraars is gemeld of nadat verzekeraars een uitkering
krachtens de verzekering hebben gedaan dan wel hebben afgewezen. De verzekering eindigt
op de in de opzeggingsbrief genoemde datum maar niet eerder dan twee maanden na de
dagtekening van de opzeggingsbrief behoudens het geval dat de opzegging verband houdt
met het opzet van een verzekerde verzekeraars te misleiden.
Als verzekeringnemer de premie verschuldigd op de eerste premievervaldag niet tijdig betaalt
of weigert te betalen alsmede indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt
of weigert te betalen, in het laatste geval echter uitsluitend indien verzekeraars verzekering-
nemer vruchteloos tot betaling van de vervolgpremie hebben aangemaand. De verzekering
eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, echter in geval van niet-tijdige 
betaling niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggings-
brief.

17.4.2 door schriftelijke opzegging door verzekeringnemer:
Binnen twee maanden nadat verzekeraars tegenover verzekeringnemer een beroep op de
niet-nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering hebben gedaan.
De verzekering eindigt dan op de datum van de dagtekening van de opzeggingsbrief.
Binnen een maand nadat een gebeurtenis die voor verzekeraars tot een uitkeringsverplichting
kan leiden door verzekerde aan verzekeraars is gemeld of nadat verzekeraars een uitkering
krachtens de verzekering hebben gedaan dan wel hebben afgewezen. De verzekering eindigt
op de in de opzeggingsbrief genoemde datum maar niet eerder dan twee maanden na de
datum van dagtekening van de opzeggingsbrief.
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12

17.4.3 30 dagen nadat verzekerde ophoudt zijn woonplaats in Nederland te hebben;

17.4.4 in het geval voorzien in art. 16.

18 ANDERE VERZEKERINGEN

18.1 Verzekeringnemer is in geval van schade verplicht op verzoek van verzekeraars alle overige hem
bekende verzekeringen op te geven, waarop (een deel van) de verzekerde zaken onmiddellijk
voor de gebeurtenis eveneens verzekerd waren.

18.2 Indien - zo deze verzekering niet bestond - aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoe-
ding van schade respectievelijk op grond van enige andere verzekering respectievelijk op grond
van enige wet of andere voorziening, is deze verzekering eerst in de laatste plaats geldig; in zo’n
geval zal uitsluitend die schade voor vergoeding in aanmerking komen welke het bedrag te
boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen doen gelden.

19 REGRES
In afwijking van artikel 7:692 lid 3 tweede zin BW nemen verzekeraars geen regres op verzeke-
ringnemer en/of verzekerde, tenzij verzekeringnemer en/of verzekerde de schade heeft/hebben
veroorzaakt met opzet in de onderhavige verzekering.
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