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Antwoordkaart 

Graag ontvang ik van u:

O aanvraagformulier woonhuis-/inboedelverzekering

O andere informatie, namelijk 

O bezoek voor vrijblijvend, persoonlijk advies.

U kunt mij bellen voor een afspraak op telefoonnummer 

Afzender:

Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze 
woonhuisverzekeringen.Voor een volledig beeld verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.
U kunt ook de website bezoeken www.leeuwarderonderlinge.nl.

Op de verzekering die wordt gesloten met Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A.
is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie
van Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. en/of bij het Klachteninstituut Verzekerin-
gen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

Indien u geen gebruik wilt maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de
bedrijfstak, of de behandeling door het Klachteninstituut niet bevredigend vindt, kunt u het
geschil voorleggen aan de rechter.



Glasverzekering

In combinatie met de totaal, extra uitgebreide of uitgebreide verzekering kan het glas dat
in uw woonhuis dient tot lichtdoorlating en aanwezig is in de ramen en deuren, verzekerd
worden tegen schade door breuk.Tot glas wordt ook gerekend lichtdoorlatend kunststof 
in ramen, deuren en koepels.

De glasverzekering omvat zowel enkelvoudig als dubbelwandig glas. Ook de kosten van
noodvoorzieningen zijn verzekerd.

Bijzondere glassoorten en glas groter dan 6 m2 moet u speciaal opgeven.

Gratis aanbouwverzekering

De brand-storm verzekering is voor een woonhuis in aanbouw gedurende maximaal een
half jaar gratis.

Premies woonhuisverzekeringen

Voor woonhuizen van steen gebouwd met harde dakbedekking (pannen, leien, dakleer e.d.)
en ongevaarlijke belendingen, zijn de premies per € 1.000,– verzekerd bedrag als volgt:

Met betonnen Met houten
Dekkingsvorm verdiepingsvloer verdiepingsvloer
Totaal € 0,65 € 0,75
Extra uitgebreid   € 0,55    € 0,65
Uitgebreid    € 0,45    € 0,55
Brand-storm    € 0,40    € 0,50
Brand    € 0,30    € 0,35

• Aan eerste eigenaren van nieuwbouwwoningen wordt op de totaal verzekering € 0,10
premiekorting verleend.

• De extra premie voor een glasverzekering bedraagt € 0,20 per € 1.000,– verzekerd bedrag.

• Voor woonhuizen met een herbouwwaarde groter dan € 250.000,– worden premies op
aanvraag verstrekt in verband met mogelijke korting.

• Woonhuizen die niet van steen zijn gebouwd en/of een afwijkende dakbedekking hebben,
kunnen ook door ons worden verzekerd, maar hiervoor gelden andere premies.
Deze zijn op aanvraag te verkrijgen.
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Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A.

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen is een uiterst solide en financieel krachtige,
gespecialiseerde schadeverzekeringsmaatschappij.

De maatschappij stelt zich ten doel een zo uitgebreid mogelijke dekking te verlenen 
tegen een zo laag mogelijke premie, waarbij een correcte en snelle schade-afhandeling 
een vanzelfsprekende zaak is.

Eventuele winsten komen ten goede aan de verzekerden in de vorm van lage premies en
adequate moderne voorwaarden.

Leeuwarder Onderlinge helpt

Vuur is vuur. Het maakt niet uit of het per ongeluk ontstaat of uit baldadigheid.
De schade blijft even groot. Dat geldt ook voor andere risico’s die u als eigenaar van een
woonhuis loopt. Een polis van de Leeuwarder Onderlinge helpt u deze risico’s optimaal 
te verzekeren.

Vijf variaties

De Leeuwarder Onderlinge heeft voor u een vijftal mogelijkheden met meer of minder
risico’s waartegen u uw woonhuis kunt verzekeren. De totaal woonhuisverzekering is
tegenwoordig de meest gangbare polis.

De vijf mogelijkheden zijn:

• totaal woonhuisverzekering
• extra uitgebreide woonhuisverzekering
• uitgebreide woonhuisverzekering
• brand-storm woonhuisverzekering
• brand woonhuisverzekering
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Omschrijving van de dekking totaal verzekering

Met de totaal verzekering is uw woonhuis verzekerd tegen schade door:

• brand, brandblussing, ontploffing en blikseminslag;
• zengen, schroeien en smelten;
• luchtverkeer;
• harde wind en storm (eigen risico € 226,– per schadegeval);
• sneeuwbelasting;
• water, onvoorzien gestroomd uit leidingen of installaties. Ook de kosten van hak- en

breekwerk voor het opsporen van de breuk of het defect zijn verzekerd;
• springen van leidingen en installaties door vorst. Ook de herstelkosten zijn verzekerd;
• water overgelopen uit wastafels, badkuipen en gootstenen;
• binnengedrongen riool- en grondwater;
• water, onvoorzien gestroomd uit een aquarium;
• binnengedrongen neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater);
• olie, onvoorzien gestroomd uit vaste verwarmingsinstallaties;
• rook en roet;
• inbraak, diefstal of poging daartoe;
• vandalisme door iemand die wederrechtelijk is binnengedrongen;
• aanrijding en aanvaring;
• relletjes en opstootjes;
• het omvallen van kranen, heistellingen en bomen;
• water uit waterbedden;
• vrijwel elk andere van buiten komende plotselinge gebeurtenis. (eigen risico € 45,– 

per schadegeval).

De verzekering dekt ook:

• kosten ter voorkoming of vermindering van schade bij of na een gedekte gebeurtenis;
• kosten voor het vaststellen van de schade.

Tot 10% van het verzekerde bedrag is extra verzekerd:

• opruimingskosten;
• herstel tuinaanleg en bestrating (niet door storm, neerslag, diefstal en vandalisme);
• extra voorzieningen in opdracht van de overheid;
• huurderving tot maximaal 52 weken.

Uitsluitingen

Niet gedekt op de woonhuisverzekering is schade:

• ontstaan door atoomkernreactie, molest, aardbeving, vulkanische uitbarsting,
overstroming en opzet;

• aan daken, dakgoten en afvoerpijpen ingeval van waterschade;
• veroorzaakt door vochtdoorlating, constructiefouten en slecht onderhoud.
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Extra uitgebreide verzekering

Deze verzekering is vergelijkbaar met die van de totaal verzekering, maar de dekking is
beperkter:

• harde wind is niet gedekt;
• schade door water uit waterbedden is niet gedekt;
• de rubriek, waarbij vrijwel elk andere van buiten komende plotselinge gebeurtenis is

gedekt, vervalt.

Uitgebreide verzekering

De uitgebreide verzekering is vergelijkbaar met die van de extra uitgebreide verzekering,
maar heeft een beperktere dekking:

• zengen, schroeien en smelten is niet gedekt;
• bij schade door water zijn de kosten van hak- en breekwerk niet gedekt;
• bij schade door water is er geen dekking als het water is binnengedrongen als gevolg

van verstopping van het riool en door binnengedrongen grondwater.

Het verzekerde bedrag

Uw woonhuis is voldoende verzekerd wanneer het verzekerde bedrag in uw polis gelijk 
is aan het bedrag dat nodig is om uw woonhuis in dezelfde staat en op dezelfde plaats te
herbouwen.

Herbouwgarantie

Het vaststellen van het juiste verzekerde bedrag moet nauwkeurig gebeuren.
Bij een woonhuisverzekering van de Leeuwarder Onderlinge wordt uw woonhuis door
een van onze deskundigen getaxeerd. Aan deze taxatie zijn voor u geen kosten verbonden.
De verantwoordelijkheid voor het juiste verzekerde bedrag nemen wij voor onze rekening
door de unieke  herbouwgarantie, die in iedere geïndexeerde woonhuisverzekering is
opgenomen. Een extra garantie dus dat u uw woonhuis bij een calamiteit in dezelfde 
staat kunt laten herbouwen.

Indexering

De woonhuisverzekeringen van de Leeuwarder Onderlinge zijn in principe altijd geïn-
dexeerd. Jaarlijks wordt het verzekerde bedrag en in evenredigheid daarmee de premie
automatisch aangepast aan het verloop van de bouwkosten, uitgaande van de bouwkosten-
index van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ingrijpende verbouwingen of uitbreidingen
dienen aan ons te worden opgegeven. Zo nodig zal er dan een hertaxatie volgen.
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De Eenhoorn 2, Postbus 901, 8901 BS Leeuwarden
Tel. (058) 288 44 44, Fax (058) 288 48 40
Website: www.leeuwarderonderlinge.nl
E-mail: info@leeuwarderonderlinge.nl

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A.

Antwoordnummer 374

8900 WC Leeuwarden

Een postzegel
is niet nodig


