Ik denk na
over lesgeven.
Hoe zit het met
de verzekering?
Met de trein
naar Amsterdam.
Ben ik verzekerd
voor diefstal?

Voordelig!
U betaalt € 5,75
per € 1.000,verzekerd
bedrag.

Muziekcollectief
uw muziekinstrument
goed verzekerd

Een beker koffie
over mijn instrument.
Is dat verzekerd?

www.zichtadviseurs.nl

U bent zuinig op uw eigen muziekinstrument.
Maar er zijn ook risico’s waar u zelf geen invloed
op heeft. Daarom is een goede verzekering geen
overbodige luxe.
Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs heeft een
speciale collectieve kostbaarhedenverzekering
voor muziekinstrumenten.
Het Zicht muziekcollectief. Als u lid bent van een
muziekvereniging dan kunt u deelnemen aan het
muziekcollectief.

U krijgt dan een zeer scherpe premie met een
uitstekende dekking en service.

Wilt u weten wat Zicht, risico- en
verzekeringsadviseurs voor u kan
betekenen? Neem contact op met een
van onze adviseurs Muziekcollectief via:
muziekcollectief@zichtadviseurs.nl
of telefonisch via 0495-584847.

Wat is er wel
en niet verzekerd?
Hieronder hebben we voor u op een rijtje gezet wat
wel en niet is verzekerd in het Zicht muziekcollectief.
De volledige dekking en uitsluitingen vindt u terug
in de polisvoorwaarden.

Premie
De premie is 5,75‰ van het verzekerde bedrag met
een minimumpremie van € 34,- per jaar. Dit is exclusief
€ 6,- administratiekosten en 21% assurantiebelasting.

Wel verzekerd:
• diefstal
• schade veroorzaakt door plotseling van buiten
komende gebeurtenis
• diefstal uit motorrijtuigen bestemd voor openbaar
vervoer
• brand, ontploffing en implosie

Korting
Als u ook uw andere schadeverzekeringen onderbrengt
bij Zicht, dan levert dit u voordeel op. U profiteert al
van 2,5% korting als u 2 rubrieken in het pakket afsluit.
De korting kan oplopen tot maar liefst 10% bij het
verzekeren van 4 rubrieken.

Niet verzekerd:
• schade aan gehuurde of geleende muziekinstrumenten
• diefstal uit motorrijtuigen
• het springen van snaren van strijkstokharen
• beschadiging van trommelvellen en -stokken,
tenzij dit gepaard gaat met andere beschadiging(en)
van het instrument
• kortsluiting, te hoge spanning, overbelasting,
zelfverhitting en stroomlekken

Hoe hoog is het verzekerd bedrag?
We houden de door u opgegeven waarde van uw
muziekinstrument aan als verzekerd bedrag. Als u
niet precies weet wat de waarde van uw instrument is,
laat dan een deskundige handelaar een taxatierapport
opstellen. Een kopie van een aankoopnota is ook
prima.
Bij een waarde boven de € 23.000,- is een taxatierapport
niet ouder dan zes maanden of de aankoopnota verplicht.
Voor elektronische- en blaasinstrumenten geldt dit bij
waarden boven de € 5.000,-.
We kunnen het instrument pas verzekeren als we het
taxatierapport of de aankoopnota in ons bezit hebben.

Wilt u weten wat Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs voor u kan betekenen? Neem contact
op met een van onze adviseurs Muziekcollectief
via muziekcollectief@zichtadviseurs.nl of
telefonisch via 0495-584847.

