Instrumentenverzekering BV POP

Het zal je maar gebeuren. Je gitaar, keyboard of drumstel gaat in vlammen op.
Of je spullen worden gestolen tijdens een tournee. Het ergste is misschien wel dat je instrument
(emotioneel gezien) eigenlijk onvervangbaar is. Het is als het ware een stukje van jezelf geworden. Er
is weinig te doen aan dat persoonlijk gevoelde verlies.
Maar als het gaat om materiële schade, ligt de zaak anders. Je muziekinstrument kan worden
verzekerd. Als muzikant weet je waarschijnlijk hoe moeilijk het is om een goede verzekering voor je
instrumenten en apparatuur te vinden die niet meteen in de papieren loopt. Kunstenbond biedt leden
een goede en voordelige instrumentenverzekering aan, die is ondergebracht bij een uitstekende
verzekeraar. Deze instrumentverzekering van Kunstenbond ondervangt de materiële schade van de
meest voorkomende rampspoed die je instrument kan overkomen.
De bij de aanmelding opgegeven instrumenten en bijbehorende apparatuur worden verzekerd voor de
waarde die zij daadwerkelijk hebben en waarbij rekening wordt gehouden met de staat en de
ouderdom. Bij nieuw aangekochte instrumenten is dat de aankoopwaarde; bij oudere instrumenten de
taxatiewaarde.

Omvang van de dekking:
All-risk verzekering met werelddekking, op basis van de Nederlandse Beursgoederenpolis, voor
materiële schade aan muziekinstrumenten en apparatuur, mits niet genoemd in de volgende
uitsluitingen:
1. Slijtage, geleidelijke achteruitgang, krassen, schrammen of deuken door normaal gebruik.
2. Schade ontstaan tijdens reparatie/restauratie of ten gevolge van mot, houtworm of ander
ongedierte.
3. Breuk van haren, snaren, rieten en trommelvellen.
4. Elektrisch, mechanisch defect raken of ontregeling.
5. Klimatologische en/of atmosferische omstandigheden en/of extreme temperaturen tenzij zulk een
voorval zou zijn verzekerd onder de voorwaarden van de Nederlandse Beursbrandpolis.
6. Achterlaten van muziekinstrumenten in onbeheerde motorvoertuigen, tenzij in de polis is vermeld
dat de verzekering hierop van toepassing is.
7. Diefstal door een persoon of personen aan wie het verzekerde voorwerp is toevertrouwd.
8. Drukverschillen veroorzaakt door luchtvaartuigen.
9. Verbeurdverklaring of inbeslagname door douane of andere autoriteiten.
10. Schade door radioactieve straling, (bio-)chemische, biologische en elektromagnetische wapens en
door atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.
11. Schade ten gevolge van terroristische aanslagen.

Premie
Dekkingsgebied Wereld
€ 1,80 per € 100,Dekkingsgebied Binnenshuis
€ 0,45 per € 100,Bovendien geldt:
 De genoemde premiebedragen zijn exclusief kosten en assurantiebelasting.
 De minimumpremie is altijd € 25,-.
 Er is een eigen risico van € 125,- per gebeurtenis.
 Uitgesloten is schade veroorzaakt door onvoldoende zorg.

Aanmelden
Vul het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in. Onderteken het en stuur het retour naar
Kunstenbond. Je ontvangt dan enige tijd later het verzekeringsbewijs met een wijzigingsformulier, een
schadeformulier en een acceptgiro voor de premiebetaling.

Enige aanwijzingen voor het aanmeldingsformulier
Ingangsdatum:
Vul hier in 'direct' wanneer de verzekering zo spoedig mogelijk moet ingaan. Vul anders een datum in.

Te verzekeren instrumenten:
Hier moeten, indien mogelijk, al de gevraagde kenmerken van het te verzekeren instrument (of de
bijbehorende apparatuur) worden ingevuld.

Verzekerde som:
Hier vul je de aanschafwaarde of taxatiewaarde van het instrument of de bijbehorende apparatuur in.
Let op:
Voeg altijd de waardeverklaring erbij. Dit kan een aankoopnota zijn van maximaal 1 jaar oud. Is het
instrument al langer geleden aangeschaft, laat dan een waardeverklaring maken van de huidige waarde
bij een winkel, handelaar of bouwer/reparateur. De taxatie dient uit te gaan van de werkelijke waarde
van het instrument, dus niet van de nieuwwaarde.
Wij raden aan om eens in de drie tot zes jaar na te gaan of de verzekerde som op de polis nog in
overeenstemming is met de werkelijke waarde.

Uitgebreidere dekking?
Meer informatie?
Kunstenbond
Oostenburgervoorstraat 152
1018 MR Amsterdam
T: 020 2108050
E: info@kunstenbond.nl
www.kunstenbond.nl

Aanvraag Kunstenbond Muziekinstrumentenverzekering
Verzekeringnemer:
Naam:
□ de heer
□ mevrouw
Adres:
Postcode / plaats:
Telefoonnummer:
Beroep:
Verzekeringstermijn: ingangsdatum: ………………….

Voorletters:
Geboortedatum:

Telefoonnummer werk:
E-mail:
□ tot wederopzegging

□ einddatum: …………

Overzicht van de te verzekeren instrumenten
Itemnummer

Omschrijving

Transport
Ja/Nee

Verzekerde som

Totaal

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Wenst u voor één of meerdere instrumenten of apparatuur de
Verzekeringsdekking te beperken tot uw woonadres, zonder
vervoer?
(Graag hierboven per instrument aangeven)
Zijn de instrumenten in goede staat en worden zij bewaard in
veilige kisten, koffers of hoezen?

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

Bent u lid van Kunstenbond?
Zo ja, vermeld dan uw bondsnummer:
Hebt u wel eens een schadeclaim ingediend met betrekking tot
een muziekinstrument?
Heeft een assuradeur of verzekeringsmaatschappij u ooit een
verzekering geweigerd, opgezegd of daaraan bijzondere
voorwaarden gesteld?
Zo ja, geef toelichting:

□ Ja

□Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

Verblijft u wel eens gedurende meer dan drie maanden in het
buitenland?
Zo ja, vermeld in welk land.
(voor sommige landen geldt een toeslag op de premie)
Speelt u in een band of in een ensemble?
Zo ja, wat is de naam?
Geeft u met de ondertekening tevens machtiging tot
automatische incasso?
Zo ja, van welke bankrekening?
Hebt u nog iets mee te delen zowel ten aanzien van het te
verzekeren object als de persoon van de aanvrager dat voor het
beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn?
Zo ja, geef toelichting:

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

Ondergetekende verklaart dat de gegeven antwoorden volledig, naar waarheid en te
goeder trouw zijn ingevuld.
Datum:

Handtekening:

