
Wat is een opstalverzekering?
Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis.
Het gaat onder andere om schade door brand, neerslag,
storm, lekkage, inbraak, aanrijding, een val of een
botsing.

Wat is verzekerd?
Uw woonhuis is verzekerd bij schade.

 

Keuze: glas
Schade aan glas is niet standaard verzekerd. U kunt dit
apart bijverzekeren.

Tuin
Schade aan uw tuin is verzekerd. Alleen schade aan uw
tuin door vandalisme en weersinvloeden is niet
verzekerd.

 

Verbouwing, leegstand
Schade tijdens verbouwing is verzekerd. Als uw
woonhuis leegstaat, is uw dekking beperkt. U bent niet
verzekerd voor water-, val-, en stootschade. Ook geldt
er een eigen risico van € 225,- per gebeurtenis.

Extra informatie
U kunt hierover meer teruglezen in onze voorwaarden.
Op bladzijde 7 onder het kopje "Wat is verzekerd als
het woonhuis niet permanent wordt bewoond of is
gekraakt?"

Wat is niet verzekerd?
Schade aan glas is niet verzekerd. Dit kunt u apart
bijverzekeren. Wij keren niet uit bij opzettelijk
veroorzaakte schade, een eigen gebrek van het
woonhuis of slecht onderhoud. Ook schade door een
aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten
is niet verzekerd.

Extra informatie
In hoofdstuk 4 van onze voorwaarden leest u wat niet
verzekerd is.

 

Vandalisme
Schade door vandalisme aan je woning is verzekerd.

Let op
Waterschade is niet altijd gedekt. U leest hier meer
over in onze polisvoorwaarden. 

Verzekerd bedrag
U bent onbeperkt verzekerd als u de
herbouwwaardemeter invult. U bent dan ook verzekerd
tegen onderverzekering.

Contra-expertise na schade
Bent u het niet eens met de schadevaststelling door
onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert
inschakelen. Neem over de vergoeding van deze
kosten vooraf contact met ons op.

 

Eigen risico
€ 45,- per gebeurtenis. Laat u de schade herstellen door
een samenwerkend bedrijf van ZLM? Dan vervalt het
eigen risico. Voor stormschade geldt altijd een eigen
risico van € 150,- per gebeurtenis

Afsluiten, wijzigen en stoppen
De verzekering begint op de datum die op de polis
staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan
ons. Uw verzekering is dagelijks opzegbaar.

 

Woonhuisverzekering
Wat is wel en niet gedekt door deze opstalverzekering?

 

 

 

 

 

 
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (https://www.zlm.nl/brochuresvoorwaarden/voorwaarden/particulier/woonhuisverzekering.pdf)
staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
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