Diamond Point Groeibriljant
verzekeringsvoorwaarden

2.11 door het onder invloed zijn van alcoholhoudende drank of enig opwekkend of
bedwelmend middel.
Artikel 3.

Artikel 1.

ALGEMEEN

STELLEN EN VERZAMELINGEN

De in het certificaat aangeduide voorwerpen, (zie voor uitsluitingen art. 2) worden uitsluitend
tot 1 jaar na aankoopdatum in natura tot maximaal de in het groeibriljant certificaat
genoemde waarde vervangen, indien deze buiten de directe of indirecte schuld van de
begunstigde verloren zijn gegaan. Tevens gelden de navolgende voorwaarden.

Bij schade aan stellen, complexen of bij elkaar horende stukken (zoals bijv. oorbellen en
manchetknopen) heeft de begunstigde twee manieren van vervanging, n.l.
1.
in natura tot maximaal de waarde van het in het certificaat genoemde bedrag voor het
stel of complex met inlevering van het overgebleven deel aan Diamond Point.
2.
de helft van de maximale waarde genoemd in het certificaat in natura voor het stel of
complex met behoud van het overgebleven deel.

Artikel 2.

Artikel 4.

UITSLUITINGEN

Geen recht op vervanging bestaat indien schade is ontstaan:
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door verlies, zonder braak.
tijdens het repareren, reinigen of bewerken van de gecertificeerde voorwerpen;
ten gevolge van enig geleidelijk op de voorwerpen inwerkende invloed,
waaronder begrepen de werking van mot en ander ongedierte, dan wel verband
houdt met enig gebrek, eigen bederf of de aard en de natuur van de gecertificeerde
voorwerpen. (Hieronder valt bijv. ook aantasting door cosmetica, slijtage, e.d.);
als gevolg van of in verband met verbeurdverklaring, inbeslagneming, rekwisitie
vernietiging of beschadiging op last van hoger hand of terwijl de voorwerpen in
pand of huur waren afgestaan;
door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer en
muiterij.
De genoemde vormen van molest worden nader gedefinieerd in de tekst welke
door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie
van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd;
door, optredend bij of voortvloeiend uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de
reactie is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve
isotopen, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden;
veroorzaakt door drukgolven welke door vliegtuigen of ander vliegmateriaal door
het vliegen met sonische en supersonische snelheden worden teweeggebracht;
door opzet, onvoldoende onderhoud of ernstige nalatigheid door de begunstigde,
drager of gebruiker;
verband houdende met, of tengevolge van aardbeving, hetzij gedurende de tijd
waarin, hetzij gedurende 24 uur, nadat in of nabij de plaats waar de gecertificeerde
voorwerpen zich bevinden, de gevolgen van aardbeving zich hebben geopenbaard,
tenzij de begunstigde bewijst, dat de schade niet hieraan kan worden
toegeschreven;
door het niet betrachten van de normale voorzichtigheid door de begunstigde
waaronder onder andere wordt verstaan het onbeheerd achterlaten van de
gecertificeerde objecten in een vervoermiddel, een caravan, een
(vouw)kampeerwagen, een auto, een tent of een niet degelijk afgesloten ruimte;
door het beoefenen van, respectievelijk het deelnemen aan risico houdende sporten
zoals vechtsporten, deltavliegen, zeilvliegen, e.d., parachutespringen,
wildwatervaren, paardenwedstrijden, wielerwedstrijden, rugby en zeezeilen
alsmede bergtochten anders dan op begaanbare wegen en paden;

SCHADE

Binnen 8 weken nadat alle bescheiden verband houdende met de vermissing, in het bezit zijn
van één van de vestigingen van Diamond Point.
Wordt het voorwerp echter binnen een maand na aanmelding terugverkregen, dan kan de
begunstigde geen aanspraak op geheel of gedeeltelijke vervanging doen gelden.
Wordt het voorwerp beschadigd terugverkregen, dan zal gehandeld worden overeenkomstig
de volgende bepalingen. In geval van beschadiging worden de zaken door Diamond Point
hersteld. Overschrijdt het begrote bedrag van de herstelkosten echter het verschil tussen de
waarde van het voorwerp onmiddellijk vóór het evenement verminderd met de waarde der
restanten dan zal dit verschil in natura worden goedgemaakt. Het bedrag op het certificaat
zal nooit worden overstegen.
Artikel 5.

SCHADEREGELING

Zodra van een schade aangifte is gedaan, kan Driessen Assuradeuren namens Lloyd’s of
London een deskundige aanwijzen die het schadebedrag bepaalt. Driessen Assuradeuren
namens Lloyd’s of London heeft het recht het verlies of de vermissing van gecertificeerde
voorwerpen uit naam van de begunstigde in binnen en /of buitenlandse dagbladen bekend te
maken, eventueel met de waarschuwing die voorwerpen niet aan te nemen of te kopen. De
kosten hiervoor komen ten laste van Driessen Assuradeuren namens Lloyd’s of London. De
met toestemming van Driessen Assuradeuren namens Lloyd’s of London gemaakte kosten
tot terugverkrijging van het verlorene of vermiste, alsmede de met toestemming van Driessen
Assuradeuren namens Lloyd’s of London gegeven beloningen zullen worden vergoed.
Artikel 6.

VERPLICHTINGEN VAN DE BEGUNSTIGDE

De begunstigde is verplicht, ingeval van schade:
a)
deze direct aan te melden, doch uiterlijk binnen twee werkdagen;
b)
een door Driessen Assuradeuren namens Lloyd’s of London te verstrekken
schadeformulier direct volledig in te vullen en ondertekend terug te zenden;
c)
de door Driessen Assuradeuren namens Lloyd’s of London gegeven aanwijzingen
nauwkeurig op te volgen.
Ingeval van diefstal, verlies of vermissing van de gecertificeerde voorwerpen, dient van dit feit
tevens binnen twee dagen aangifte te worden gedaan bij de politie en bij daarvoor in
aanmerking komende personen of instanties, zoals hoteleigenaar e.d. Zodra de begunstigde
er kennis van draagt, dat een verloren gegaan voorwerp, al dan niet na betaling der schade,
is teruggevonden, is hij verplicht hiervan terstond mededeling te doen aan Driessen
Assuradeuren namens Lloyd’s of London

2.
Artikel 7.

VERVAL VAN RECHTEN

Van de geheel of gedeeltelijke vervanging is uitgesloten schade van juwelen e.d. uit
reisbagage, tenzij de bagage met de hand wordt gedragen dan wel onder persoonlijk
toezicht is van de begunstigde.
Het woonhuis van de begunstigde of diens buitenhuisvakantiehuis dient te zijn voorzien
van goedgekeurd hang en sluitwerk. Dit op straffe van verval van aanspraken.

Bij het niet nakomen van de in artikel 6 genoemde verplichtingen, is Driessen Assuradeuren
namens Lloyd’s of London tot niets te dezer zake verplicht.

3.

Artikel 8.

CLAUSULE 002

8.1

8.2

SAMENLOOP

Indien enige schade is gedekt door een polis van verzekering dan kan onder het
certificaat/ deze overeenkomst slechts aanspraak worden gemaakt tot het niet
gedekte gedeelte.
Indien verzekeraars zich zouden beroepen op een bepaling in hun polis(sen),
krachtens welke de verplichtingen onder het certificaat/ deze overeenkomst voorrang
zou hebben boven de door hen getekende polis(sen), zo zal met instandhouding van
het in lid 1 vermelde Driessen Assuradeuren namens Lloyd’s of London overnemen
de vorderingen op de verzekeraars van die polis(sen).

Artikel 9.

WIJZIGINGEN

Indien de gecertificeerde voorwerpen door andere worden vervangen dan kunnen onder dit
certificaat geen rechten meer worden geclaimd.
Artikel 10. GESCHILLEN
Nederlands recht is met uitsluiting van ieder recht van toepassing op deze overeenkomst.
Uitsluitend de rechter te Amsterdam is bevoegd.
Artikel 11.
11.1

11.2

MEDEDELINGEN

Alle mededelingen van de begunstigde en Driessen Assuradeuren namens Lloyd’s
of London aan elkaar gelden als gedaan zodra zij aan Assuradeuren namens
Lloyd’s of London ter kennis zijn gebracht.
De begunstigde kiest bij deze domicilie ten kantore van Driessen Assuradeuren
namens Lloyd’s of London.

11.3
Artikel 12.

WET PERSOONSREGISTRATIE

De verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens
van de begunstigde kunnen worden opgenomen in de Driessen Assuradeuren namens
Lloyd’s of London persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van
toepassing.

Voor gecertificeerde sommen op juwelen e.d. tussen € 4.500,-- en € 6500-- in totaal gelden
de volgende bepalingen:
1.
2.

De bepalingen als vermeld onder clausule 001.
De voorwaarden dat of een brandkastkluis of een alarm aanwezig moet zijn in het
woonhuis van de begunstigde of van degene die de goederen onder zich heeft, al naar
gelang de situatie.
In geval van een brandkastkluis geldt de volgende bepaling: Van geheel of gedeeltelijke
vervanging is uitgesloten schade aan of verlies van juwelen e.d. tenzij deze zijn opgeborgen
in een afgesloten brandkastkluis op het moment dat deze niet gedragen worden door of
onder persoonlijk toezicht zijn van de begunstigde. In geval van een alarm geldt de volgende
bepaling:
Van geheel of gedeeltelijke vervanging is uitgesloten schade aan of verlies van juwelen e.d.
tenzij:
−
het alarmsysteem voldoet aan de eisen die bij een reguliere verzekering worden
gesteld,
−
geen wijziging in welke vorm dan ook zal worden aangebracht zonder goedkeuring
vooraf door Driessen Assuradeuren namens Lloyd’s of London
−
al hetgeen dat voor de veiligheid dient, in gebruik is gesteld indien het woonhuis
onbewoond is (dus ook bijv. deuren en ramen op slot etc.).
Tevens dienen de (alarm)sleutels uit het woonhuis te worden verwijderd,
−
het alarmsysteem wordt onderhouden door de installateur.
CLAUSULE 003
Voor gecertificeerde sommen op juwelen e.d. boven € 6.500,-- in totaal gelden de volgende
bepalingen:
1.
2.

De bepalingen als vermeld onder clausule 002 met dien verstande dat en een
brandkastkluis en een alarm aanwezig moet zijn in het woonhuis van de begunstigde.
Vervanging vindt slechts plaats bij goederen met een hogere waarde dan
Euro 1.000,--; de begunstigde betaalt alsdan een bijdrage van Euro 1.000,--.

CLAUSULE 001
Voor gecertificeerde sommen op juwelen e.d. tussen € 2.300,-- en €. 4.500,-- in totaal gelden
de volgende bepalingen:
1.

Van de geheel of gedeeltelijke vervanging is uitgesloten schade aan of verlies van
juwelen e.d. tijdens het verblijf in een hotel of motel dan wel buitenhuisvakantiehuis en
de juwelen niet zijn opgeborgen in een afgesloten brandkast of kluis.

Driessen Assuradeuren
Lange Voorhout 39
2514 EC Den Haag
De verzekering is gesloten bij Lloyd’s of London onder contractnummer BB008980Y voor
57,50% en onder contractnummer 232 voor 42,50%.

