Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort.
Polisnummer B 08002589.
Ingang 1 januari 2009.
Premie:
Brand, storm en glasbreuk:
Stenen huisjes en inboedel
Houten huisjes en inboedel

1,15 promille per jaar
1,75 promille per jaar

Inbraak en vandalisme:
Voor het premier risque bedrag van € 3.000
Daarboven

€ 14,75 per jaar
3,25 promille per jaar

Eigen risico
Voor schade ten gevolge van storm, inbraak en vandalisme geldt een eigen risico van
€ 45,00 per gebeurtenis.

Voorwaarden
Verzekeringsvoorwaarden Brandverzekering voor de volkstuinders
B 040-16
A 051-017/2 Clausule Aanpassing in verband met invoering titel 7.17 BW (Brand)
A 031-498/1 Clausule samenvatting NHT-Terrorismedekking
A 031-499/8 Clausule Terrorisme-uitsluiting
BC0l1-032/2 Clausule Indexering gebouwen
Clausule Oversluiting Aanvullende verzekeringsvoorwaarden nummer 1 t/m 6
A 051-009

Uittreksel belangrijkste verzekeringsvoorwaarden.
Verzekerde gevaren: brand-, ontploffings- en vliegtuigschade, inbraak- en
vandalismeschade, stormschade en glasbreukschade.
Geheel uitgesloten gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april:
Zonnepanelen en schotelantennes.
Van brandschade is uitgesloten: Zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; doorbranden van elektrische apparaten en motoren; oververhitten, doorbranden, doorbreken van
ovens en ketels.

Glasbreukschade:
Tegen glasbreuk is verzekerd alle glas dat dient tot lichtdoorlating. Hieronder vallen zowel
enkel als dubbel glas, plat glas en glas in de windschermen.
Uitgesloten is schade veroorzaakt door verbouwing of verzakking van het gebouw; door of
gedurende verplaatsing, verandering, bewerking of versiering van het glas; door verandering
van de lijsten of gebrek aan onderhoud daarvan;
Niet verzekerd geëtst, gebogen, gebrandschilderd en geslepen en/of op andere wijze
versierd glas.
Extra dekking:
Boven de verzekerde som zijn gratis meeverzekerd tot een maximum van 10% van het
verzekerde bedrag: schade aan tuinaanleg en bestrating, voor zover dit een gevolg is van
een verzekerd risico; opruimingskosten na schade.
Verzekerde waarde:
Het huisje (waaronder tevens wordt begrepen alle daarbij behorende schuren, bergplaatsen,
broeikassen, windschermen, etc.) wordt verzekerd tegen herbouwwaarde.
Inboedel wordt verzekerd op basis van nieuwwaarde.
Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor de aanschaf van nieuwe
zaken van dezelfde soort en kwaliteit. Uitkering kan soms geschieden op basis van
dagwaarde indien bijvoorbeeld de dagwaarde van artikelen minder is dan 40% van de
nieuwwaarde.
Let op: Zoals eerder geschreven, zijn een aantal zaken uitgesloten voor zover het inbraak
en vandalismeschade betreft. Deze bepalingen gelden niet bij de overige dekkingen, zoals
brand, storm e.d.
Eigen risico:
Voor alle schaden m.u.v. glasbreuk, geldt een eigen risico van € 45,00 per schadegeval.

