
 

 

 

Factsheet Hiscox Huis & Kunst verzekering 
 

 

 

Waarom kiezen voor Hiscox 

Hiscox bestaat sinds 1901 en haar producten zijn duidelijk toegesneden op de wensen en kenmerkende verzekeringsbehoefte van 

de vermogende particulier. Wie bij Hiscox verzekerd is geniet van een hoogwaardige dekking en snelle claimafhandeling in geval 

van schade. Hiscox denkt niet in beperkingen maar in mogelijkheden, zij gaan niet op zoek naar uitsluitingen maar naar insluitingen. 

Een schade waarvan de omvang definitief is vastgesteld door Hiscox, zal binnen 5 werkdagen vergoed worden. 

 

De kenmerken 

➢ All risks dekking; 

➢ Afstand van onderverzekeringsregels tot maximaal de verzekerde waarde; 

➢ Werelddekking, ook voor inboedel (inclusief bagage); 

➢ Geen maximeringen op inboedel voor audiovisuele- en computerapparatuur; 

➢ Tot maximaal drie jaar de kosten van gelijkwaardige vervangende woonruimte; 

➢ Geen afschrijving naar dagwaarde op huishoudelijke inboedel; 

➢ Geen harde alarmclausule; 

➢ Dekking tegen schade veroorzaakt door aardbeving; 

➢ Op aanvraag en na beoordeling, mogelijkheid om risico van overstroming volledig mee te verzekeren; 

➢ Opruimingskosten tot maximaal 15% van het verzekerde bedrag; 

➢ Kosten tuinaanleg tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag met een maximum van € 250.000,-; 

➢ Het standaard eigen risico van € 1.000,- vervalt bij een schade van groter dan € 10.000,-; 

➢ Extra noodzakelijke reis- en verblijfskosten tot € 20.000,- van en naar buitenland; 

➢ Noodzakelijke kosten aanpassing woning na blijvende invaliditeit tot € 25.000,-; 

➢ Ook mogelijkheden voor het verzekeren van risico’s in delen van Europa; 

➢ Automatische dekking voor nieuwe aankopen kunst en kostbaarheden gedurende 3 maanden en maximaal tot 
25% van het verzekerd bedrag; 

➢ Automatische overdekking kunst tot € 100.000,- tot maximaal 6 maanden na overlijden kunstenaar; 

➢ Bij deelschade kunst optie om total loss te verklaren; 

➢ Kostenvergoeding in verband met  aanspraken eigendomsrecht kunst door derden tot € 50.000,-; 

➢ Paren- en stellenbepaling bij kunst en kostbaarheden; 

➢ Uitbreiding mogelijk met AVP en Family Protection en Cyber. 
 

Disclaimer 

Hoewel dit overzicht met zorg is samengesteld kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De informatie op het polisblad, 
clausulebladen en polisvoorwaarden zijn leidend. 
 

Naar de polisvoorwaarden: 

https://www.hiscox.nl/sites/www.hiscox.nl/files/filedepot/Huis_en_Kunst_polisvoorwaarden.pdf

