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Wanneer een vergelijkbare particuliere schadeverzekering een dekking biedt, die onder deze 

verzekering niet is gedekt, dan en wij uw schade afhandelen volgens de ruimere dekking. De ruimere 

dekking moet beschreven zijn in de standaardvoorwaarden van die vergelijkbare verzekering en ten 

tijde van de schade in Nederland zijn af te sluiten. 

 

Deze ‘Best Of’ dekking gaat in per ingangsdatum van de polis in het pakket en zal gedurende 1 jaar na 

ingangsdatum geldig zijn. 

 

Deze ‘Best Of’ dekking geldt niet voor rechtsbijstands- en ongevallenverzekeringen. 

 

Onder een ‘vergelijkbare’ particuliere schadeverzekering wordt niet verstaan: 

 verzekeringen die gekoppeld zijn aan creditcards, klantenkaarten, betaal- of pinpassen en 

dergelijke; 

 merkgebonden verzekeringen, die via dealers of importeurs worden afgesloten; 

 verzekeringen die alleen kunnen worden afgesloten in combinatie met een lidmaatschap van een 

vereniging, club of stichting; 

 voor inboedel: speciale verzekeringen zoals voor mobiele telefoons, kostbaarheden (sieraden, 

kunst, antiek, verzamelingen), brillen, computers of aankoopverzekeringen. 
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De ‘Best Of’ dekking geldt niet: 

 wanneer u tot aan het moment van de schade de mogelijkheid had om op uw het pakket voor een 

hoger verzekerd bedrag te kiezen of wanneer u een uitbreiding had kunnen kiezen, die de dekking 

gelijk of hoger maakte dan de dekking in de vergelijkbare particuliere schadeverzekering. Wanneer 

het niet mogelijk was om de dekking gelijk of hoger te maken, dan moet u in het pakket wel 

gekozen hebben voor het verzekerde bedrag of de uitbreidingsmogelijkheid die het dichtst bij komt. 

De ‘Best Of’ dekking geldt dan voor het overgebleven verschil in dekking. 

 voor een verschil in eigen risico; 

 wanneer wij uw schadevergoeding verlagen omdat u de schade niet laat herstellen of niet door een 

schadebedrijf, waarmee wij samenwerken laat herstellen; 

 wanneer de schade is ontstaan door molest of atoomkernreacties; 

 wanneer de premie niet betaald is; 

 wanneer de schade door opzet, bewuste roekeloosheid of met uw goedvinden is veroorzaakt; 

 wanneer u opzettelijk niet de waarheid vertelt of opzettelijk niet volledig over een schade of een 

gebeurtenis bent of wanneer u fraude pleegt; 

 wanneer de schade is ontstaan terwijl de verzekerde een misdrijf pleegt, meedoet aan een misdrijf 

of probeet een misdrijf te plegen of als er in de woning criminele en strafbare activiteiten 

plaatsvinden; 

 wanneer de schade aan uw spullen of aan uw woning ontstaat door een aardbeving, 

grondverzakking, 

 grondverschuiving of instorting, door overstroming, grondwater of neerslag tijdens bouw, aanbouw 

of verbouw, door ongedierte, bacteriën, virussen of plantvorming; 

 wanneer de schade ontstaat door onvoldoende zorg/beveiliging, ondeskundig, slecht of 

achterstallig onderhoud; 

 wanneer er schade aan of door een motorrijtuig of boot ontstaat en de verzekerde op het moment 

van de gebeurtenis onder invloed is van alcohol, geneesmiddelen of drug of wanneer de 

verzekerde bij aanhouding een ademtest of een urine- of bloedproef weigert of wanneer verzekerde 

op het moment van de gebeurtenis geen geldig wettelijk rij- of vaarbewijs heeft; 

 wanneer er schade ontstaat aan of door een motorrijtuig en de verzekerde op het moment van de 

gebeurtenis vanwege een wet of vanwege een rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd; 

 wanneer er schade ontstaat aan of door een motorrijtuig tijdens deelnamen aan of de voorbereiding 

van snelheidsritten en wedstrijden; 

 voor aansprakelijkheid: wanneer de schade is veroorzaakt met of door luchtvaartuigen. Of wanneer 

de schade te maken heeft met het bezit of gebruik van wapens. In de afzonderlijke 

polisvoorwaarden kunt u de exacte bepalingen vinden van de hiervoor beschreven uitsluitingen. 

 voor no-claimregelingen, noch voor een no-claimbescherming bij een schade. 

 voor schades door terrorisme die worden vergoed volgens het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij 

de Nederlandse herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (HT)’. 

 voor een schade dat hoger is dan het verzekerde bedrag voor Wettelijke aansprakelijkheid bij een 

motorrijtuig, voor Wettelijke aansprakelijkheid bij een boot of voor Aansprakelijkheid. Ook niet 

wanneer de vergelijkbare particuliere verzekering een hoger bedrag heeft. 

 

Wanneer u van mening bent dat u een beroep kunt doen op de ‘Best Of’ dekking dan dient u ons dit 

binnen 1 jaar na de dag waarop u of uw gemachtigde onze mededeling over de betaling of afwijzing van 

uw schade heeft ontvangen. Na dit jaar kunt u geen beroep meer doen op deze ‘Best Of’ dekking. 


