
Huis & Kunst verzekering
Verzekerd als geen ander…

Hiscox is een gespecialiseerde en gerenommeerde 
verzekeraar ingesteld op de wensen van de 
vermogende particulier. Al meer dan 100 jaar biedt 
Hiscox op maat gemaakte verzekeringen voor  
o.a. kunstcollecties, inboedels, kostbaarheden  
en gebouwen.



Waarom kiezen voor Hiscox?

Hiscox is een internationale specialistische verzekeraar en staat 
genoteerd aan de beurs van London.

Onze producten zijn duidelijk toegesneden op de wensen en 
kenmerkende verzekeringsbehoeften van onze klanten. Wie bij 
ons verzekerd is geniet een hoogwaardige dekking en snelle 
claimafhandeling in geval van schade. Hiscox denkt niet in 
beperkingen maar in mogelijkheden, wij gaan niet op zoek naar 
uitsluiting maar naar insluiting.

Onze schadefilosofie 

Pas op het moment dat er een schade wordt ingediend, 
merkt u hoe belangrijk het is om goed verzekerd te zijn. 
Wij garanderen een zeer snelle afhandeling. Een schade 
waarvan door ons is vastgesteld dat deze gedekt is onder de 
verzekering en waarvan de omvang definitief is vastgesteld, zal 
binnen 5 werkdagen vergoed worden.

Gespecialiseerde en toegewijde underwriters

De underwriters van Hiscox zijn ervaren en vakinhoudelijk 
sterk onderlegd. Bij Hiscox heeft u snel en direct toegang tot 
mensen die bevoegd zijn om beslissingen te nemen. Onze 
Nederlandse klanten bedienen we vanaf onze vestiging in 
Amsterdam. 

Onze buitengewone service 

Wij garanderen een uitzonderlijke dienstverlening en voldoen 
aan de meest brede wensenpakketten van onze klanten. Onze 
dienstverlening omvat onder andere:

•	 weten wat er binnen de doelgroep leeft

•	 gebruik maken van externe specialisten

•	 naadloos aansluiten op de hoge eisen van de klant

•	 hoge servicestandaarden

•	 snelle claimafhandeling 

•	 flexibele klantbenadering 

Huis & Kunst

Een uniek verzekeringsconcept voor vermogende particulieren. 

•	 Gebouw

•	 Inboedel

•	  Kunstvoorwerpen

•	  Sieradencollecties

•	 Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

De kenmerken

•	 all risks

•	 glasdekking inclusief bijzondere glassoorten

•	 transportdekking kunst

•	 tot 3 jaar vervangende woonruimte na schade

•	 werelddekking, ook voor inboedel (inclusief bagage)

•	 geen sublimieten voor audiovisuele- en 
computerapparatuur

•	 geen afschrijving naar dagwaarde op huishoudelijke 
inboedel

•	 mogelijkheid tot herbouwwaardebepaling en 
beveiligingsadvies

•	 geen dekkingsbeperkingen bij diefstal uit auto’s 

•	 tweede woningen in het buitenland mee te verzekeren op 
dezelfde polis

•	 geen onderverzekeringsregels

•	  bij deelschade kunst optie om total loss te verklaren

•	  automatische overdekking kunst na overlijden kunstenaar 
tot € 100.000,-

•	  extra noodzakelijke reis- en verblijfskosten tot € 20.000,- 
van en naar buitenland

•	  noodzakelijke kosten aanpassing woning na blijvende 
invaliditeit tot € 25.000,-

•	  kostenverdeling aanspraken eigendomsrecht kunst door 
derden tot € 50.000,-

•	  paren- en stellenbepaling

Op dit fact sheet is slechts een klein aantal aspecten van de door Hiscox Huis & Kunst 
verzekering geboden dekking gespecificeerd. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten 
worden ontleend. Raadpleeg voor een volledig overzicht van de verzekeringsvoorwaarden de 
voorwaarden zelf of neem contact op met uw intermediair of Hiscox.

Hiscox Huis & Kunst verzekering
Wie we verzekeren is belangrijker dan Wat we verzekeren
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