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Dekkingsoverzicht 
Oorzaak: Dekking:

UGV UGV Extra Uniek

Brand, brandblussing • • •
Blikseminslag • • •
Inductie • •
Ontploffing • • •
Luchtvaartuigen • • •

Storm1), sneeuwbelasting en neerslag • • •
Inbraak, diefstal of poging daartoe • • •
Vandalisme na binnendringen • • •
Vandalisme zonder binnendringen •
Aanrijding, aanvaring en afvallende/uitvloeiende lading • • •

Omvallen van of aanraken door kranen en heistellingen • • •
Schade door binnengedrongen regen, sneeuw, hagel of • • •
(smelt)water (dekking UGV beperkter)
Uit leidingen en installaties ontsnapt water/stoom na defect • • •
Reparatie na ontsnapt water/stoom (hak- en breekwerk) 2) • •

Reparatie van leidingen • •
Waterschade door defect aquarium • • •
Waterschade door defect waterbed • •
Olielekkage • • •
Rook en roet uit verwarmingsinstallaties • • •
Plunderingen, rellen en relletjes • • •
Neerstortende antennes • • •

Een onverwacht van buiten komend onheil. •
Verplicht eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. 
Voorbeelden:
- schroeischade aan aanrechtblad •
- men morst verf op de parketvloer •
- bij het schilderen van de dakgoot stoot men de verfbus om tegen de gevel van de woning •

Dekking boven het verzekerde bedrag.
In enkele gevallen is de dekking gemaximeerd tot 10% van de verzekerde som of tot een bepaald maximum:
Oorzaak: Dekking:

UGV UGV Extra Uniek

- Kosten van experts • • •
- Bereddingskosten • • •
- Schade aan de tuin • • •
- Opruimingskosten • • •
- Huurderving/eigenaarsbelang • • •

Alle dekkingen zijn standaard geïndexeerd.

1) Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7). Het eigen risico bedraagt 2‰ van de
verzekerde som met een minimum van € 225,- en een maximum van € 450,- per gebeurtenis.

2) Alleen ingeval van de oorzaak vorst.
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Premietabel woonhuizen

Basispremie per € 1.000,- verzekerde som.

Dekking: Verzekerde som: Regio 1: Regio 2: Regio 3: Regio 4: Regio 5: Regio 6:

UGV tot en met € 175.000,- 0,75 0,80 0,85 1,00 1,05 1,10

tot en met € 350.000,- 0,65 0,70 0,75 0,90 0,95 1,00

boven € 350.000,- 0,55 0,60 0,65 0,80 0,85 0,90
UGV Extra tot en met € 175.000,- 0,80 0,85 0,90 1,05 1,10 1,15

tot en met € 350.000,- 0,70 0,75 0,80 0,95 1,00 1,05

boven € 350.000,- 0,60 0,65 0,70 0,85 0,90 0,95
Uniek tot en met € 175.000,- 0,85 0,90 0,95 1,10 1,15 1,20

tot en met € 350.000,- 0,75 0,80 0,85 1,00 1,05 1,10

boven € 350.000,- 0,65 0,70 0,75 0,90 0,95 1,00

Premietoeslagen bouwaard

Bouwaard: Traditioneel, houtskelet en Appartementen Scandinavisch en overige
woonboerderijen

Steen/hard 0% - 25% 50%
Steen/riet 100% n.v.t. 200%
Hout/hard 50% n.v.t. 125%
Hout/riet 125% n.v.t. 238%
Overig 150% n.v.t. 275%

• Raadpleeg voor de regio-indeling het tarievenboek Brand (pagina 14 e.v.).
• Bovenstaande tarieven zijn exclusief glasdekking. Glas kan worden meeverzekerd op UGV, UGV Extra en Uniek tegen een

opslag van 20%.
Deze 20% wordt berekend over basispremie + toeslag bouwaard.

• Voor opstallen met een recreatieve bestemming geldt een toeslag van 25% op de premie. Voor opstallen waarin sprake is
van kamerverhuur geldt een toeslag van 100% op de premie.
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