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- Bouwsels

- Paviljoen, boomhut, tuinhuisje, volière, vlonder, pergola,
verankerde jacuzzi, ingegraven of verankerd zwembad, vaste
buitenkeuken
- Verzekerd als onderdeel tuin

- Paviljoen, boomhut, tuinhuisje, volière, vlonder, pergola,
verankerde jacuzzi, ingegraven of verankerd zwembad, vaste
buitenkeuken
- Verzekerd als onderdeel woonhuis

- Bijgebouwen apart staand

Tot en met 25 m2: standaard verzekerd
Groter dan 25 m2: alleen als opgegeven

Standaard verzekerd, mits meegenomen in het m3 bedrag van de
Herbouwwaardemeter

- Tuin

Bestrating, kunstgras, paviljoen, boomhut, tuinhuisje, volière,
vlonder, pergola, verankerde jacuzzi, ingegraven of verankerd
zwembad, ingegraven of verankerde vijver, tuinverlichting,
beplanting, vaste buitenkeuken in uw tuin en op uw dakterras

Bestrating, kunstgras, ingegraven of verankerde vijver, tuinverlichting,
beplanting in uw tuin en op uw dakterras

- Zonnepanelen

- Verzekerd, mits opgegeven dat ze er zijn (is net als bouwaard en
dakbedekking en objectgegeven van het pand)
- Dekking volgt gekozen dekking woonhuis: Basis of Allrisk

- Verzekerd, mits keuzedekking Glas meeverzekerd
- Dekking volgt keuzedekking Glas: Allriskdekking

- Bouwsels

€ 25.000

Geen maximum

- Recreatiewoning

Verzekerd tot bedrag op polisblad (premier risque)

- Bij garantie tegen onderverzekering: volledige garantie tegen
onderverzekering, boven verzekerd bedrag
- Bij geen garantie tegen onderverzekering: verzekerd tot verzekerd
bedrag op polisblad (premier risque)

- Tuin

€ 25.000

10% verzekerd bedrag woonhuis

- Allriskdekking tuin

Allriskdekking geldt niet voor tuin

Allriskdekking geldt wel voor tuin

- Dieren

Niet verzekerd. Schade door brand en ontploffing is wel verzekerd.

Niet verzekerd. Schade door een verzekerde gebeurtenis die is
ontstaan door dieren is wel verzekerd.

- Eigen gebrek

Niet verzekerd. Schade door brand en ontploffing is wel verzekerd.

Niet verzekerd. Schade door een verzekerde gebeurtenis die is
ontstaan door het eigen gebrek is wel verzekerd.

- Glasscherven

Niet verzekerd: schade door glasscherven aan bestrating, kunstgras,
vlonder, pergola, tuinverlichting, beplanting in uw tuin en op uw
dakterras.

Verzekerd

- Klein molest: rellen, relletjes, opstootjes,
plundering

Schade aan tuin verzekerd

Schade aan tuin niet verzekerd

Wat hoort bij het woonhuis

Verzekerde bedragen

Dekking
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- Klein molest: werkstaking

Niet verzekerd: werkstaking is geen onderdeel van klein molest

Verzekerd: werkstaking is onderdeel van klein molest

- Ondeskundig of onjuist uitgevoerde
werkzaamheden

Niet verzekerd: alle werkzaamheden. Schade door brand en
ontploffing is wel verzekerd.

Niet verzekerd: werkzaamheden in kader van reiniging, onderhoud en
reparatie. Schade door brand en ontploffing is wel verzekerd.

- Scheurvorming

Niet verzekerd. Schade door brand en ontploffing is wel verzekerd.

Basisdekking: niet verzekerd
Allriskdekking: verzekerd, mits veroorzaakt door een verzekerde
gebeurtenis.

- Water uit aquaria of waterbed

Basisdekking: niet verzekerd
Allriskdekking: wel verzekerd

Verzekerd

- Glas

- Zonnepanelen: verzekerd als onderdeel van het gebouw (mits
opgegeven)
- Glaspanelen bedoeld als gevelversiering: verzekerd als
onderdeel van het woonhuis
- Beschadiging inboedel: niet verzekerd
- Zelf schade laten herstellen: alleen na overleg a.s.r.

- Zonnepanelen: verzekerd onder de glasdekking (mits
meeverzekerd)
- Glaspanelen bedoeld als gevelversiering: verzekerd onder de
glasdekking (mits meeverzekerd)
- Beschadiging inboedel: verzekerd tot € 750
- Zelf schade laten herstellen: tot € 500

- Verhuur

Dekking opgenomen in de voorwaarden

Dekking opgenomen in clausules

- Noodvoorzieningen

Onbeperkt

10% verzekerd bedrag woonhuis

- Huurderving, verminderd woongenot,
vervangend onderdak

€ 25.000

10% verzekerd bedrag woonhuis

- Sanering

- € 25.000
- Bij meer dan 200 m2 asbesthoudende dakbedekking woonhuis
en bijgebouwen samen: geen dekking saneringskosten

- 10% verzekerd bedrag woonhuis
- Bij meer dan 200 m2 asbesthoudende dakbedekking woonhuis en
bijgebouwen samen: geen dekking saneringskosten

- Vervangen sloten na diefstal of kwijtraken
huissleutels

Verzekerd tot € 500

Niet verzekerd

Eigen risico dat op polisblad staat is van toepassing
Hierbij geldt:
- Basisdekking en Allriskdekking: € 375 of € 0 (afkoop)
- Clausules: extra eigen risico in kader van schadelastbeperking

Eigen risico dat op polisblad staat is van toepassing
Hierbij geldt:
- Basisdekking: 2 ‰ verzekerd bedrag met minimum van € 250 en
maximum van € 500 of € 0 (afkoop)
- Allriskdekking: € 100 of € 0 (afkoop)
- Clausules: aanvullend of afwijkend eigen risico storm

Keuzedekkingen, optioneel mee te
verzekeringen

Kosten

Eigen risico
- Storm
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Eigen risico dat op polisblad staat is van toepassing

Eigen risico dat op polisblad staat is van toepassing

Hierbij geldt:
- Basisdekking en Allriskdekking: € 0, € 100 of € 500
- Clausules: extra eigen risico in kader van schadelastbeperking

Hierbij geldt:
- Basisdekking: € 0
- Allriskdekking: € 100 of € 0 (afkoopt)
- Clausules: aanvullend of afwijkend eigen risico

Niet van toepassing

Herbouwwaardemeter moet op ons verzoek binnen 60 dagen
opnieuw ingevuld worden:
- na een schademelding
- 10 jaar na een vorige opgave

- Onbewoond, buiten gebruik

Beperkte dekking:
- tot en met 12 maanden: inbraak, diefstal of vandalisme alleen
verzekerd na braaksporen aan het woonhuis
- langer dan 12 maanden: alleen brand, ontploffing, blikseminslag,
storm, hagel en luchtverkeer

Beperkte dekking: alleen brand, ontploffing, blikseminslag, storm,
hagel en luchtverkeer

- Verbouw, aanbouw

Woonhuis en bouwmaterialen:
- Bewoond en wind- en waterdicht: volledige dekking
- Onbewoond of niet wind- en waterdicht: brand, ontploffing,
bliksem, storm, hagel, sneeuwdruk, luchtverkeer, diefstal-,

Woonhuis:
- Alle situaties: volledige dekking
Bouwmaterialen:
- Alle situaties: diefstal-, inbraak-, vandalismeschade alleen na

- Overige schadeoorzaken

Verplichtingen
- Herbouwwaardemeter

Bijzondere situaties

inbraak-, vandalismeschade alleen na braaksporen
- Aansprakelijkheid als buitenlands
ingezetene voor woonhuis in Nederland

Verzekerd

braaksporen
Niet verzekerd

