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Woonhuis- en inboedelverzekering
Voorwaarden beperkte dekking
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500,-  per gebeurtenis.

l.OOO,-  per gebeurtenis.
3 Voor elke schade door diefstal geldt, na
toepassing van de van kracht zijnde maxima,
een eigen risico van f  

5.000,- per
gebeurtenis.

2 Voor diefstal van geld en waardepapieren,
waaronder niet te verstaan blanco cheques,
girobetaalkaarten, e.d., geldt een maximum
vergoeding van f  

afzonderlrïk  bedrag
is verzekerd, wordt schade door diefstal
vergoed tot een maximum van f  

computerappa-
ratuur op deze polis geen  

inboedelverze-
kering van toepassing zijn.
1 Indien voor audiovisuele- en  

Bijzondere  voorwaarden  De volgende bepaling is uitsluitend van
inboedelverzekering toepassing indien uit het polisblad blijkt dat

de bijzondere voorwaarden  

- door terugstromend rioolwater of door
grondwater, ook indien dit via de
afvoerbuizen, sanitaire en andere
installaties het gebouw is binnengedrongen,

verze-
keringnemer en niet krachtens een andere
verzekering voor vergoeding in aanmerking
komen.
Niet gedekt is schade:

van  het
defect en van het daarmee verband hou-
dende breek- en herstelwerk aan muren,
vloeren en andere onderdelen van het
gebouw
kosten van herstel van leidingen, instal-
laties en sanitaire voorzieningen,

mits deze kosten ten laste komen van  

opspo;ing  

- aquaria.
De dekking voor waterschade tengevolge van
bevriezina omvat tevens veraoedinn van:

kosten”gemaakt ter  

afvoer-
buizen van waterleidingen en centrale ver-
warmingsinstallaties en uit daarop aange-
sloten leidingen, installaties en sanitaire
voorzieningen

- binnen het gebouw gelegen aan- en  

5.000,-  per gebeurtenis.
Indien er meerdere verzekeringen op de
inboedel lopen worden de hierboven
genoemde bedragen en de bedragen
genoemd in de bijzondere voorwaarden
inboedelverzekering naar verhouding van de
verzekerde bedragen verminderd.
5 Water en stoom
Als gevolg van een plotseling opgetreden
defect of van springen door bevriezing
onvoorzien gestroomd of overgelopen uit:

afzonderluk  bedrag is verzekerd wordt schade
door diefstal daarvan vergoed tot een
maximum van f  

2.500,-  per gebeurtenis, behoudens het
bepaalde in de bijzondere voorwaarden
inboedelverzekering.

Indien voor lijfsieraden op deze polis geen

- geld en waardepapieren, waaronder niet te
verstaan blanco cheques, girobetaalkaarten,
e.d. tot 10% van het voor inboedel
verzekerde bedrag met een maximum van
f 

- het

gebouw en geen vergoeding plaatsvindt
uit anderen hoofde

- het gedeelte van  

I.OOO,-
echter uitsluitend indien verzekeringnemer
huurder is van  

- schade aan het op het risicoadres aan-
wezige gebouw tot maximaal f  

- roerende zaken, die zich niet binnenshuis
bevinden;

3 Luchtvaartuigen
4 inbraak, diefstal en poging daartoe,
echter uitsluitend na buitenbraak.
Indien deze dekking geldt voor gebouwen, is
medeverzekerd diefstal van aan het gebouw
verwerkte materialen en onderdelen, die
alleen met beschadiging van het gebouw
kunnen worden verwijderd.

Indien deze dekking geldt voor inboedel is
medeverzekerd:

- ruiten, glazen overkappingen en andere
glazen onderdelen van een gebouw, tenzij
de stormschade aan het verzekerde gebouw
zelf meer bedraagt dan 25 pro mille van
het daarvoor verzekerde bedrag

terreinafscheidinoen  en andere niet tot het
gebouw behorende voorwerpen

- 

- afdaken, antennes, rolluiken, vlaggemasten
en zonweringen

BIÏ ver-
zekering van inboedel is onder deze dekking
ook begrepen de schade daaraan door neer-
slag, als gevolg van beschadiging van het
gebouw door storm. Van deze dekking is
uitgesloten vergoeding van schade aan:

500,-  per gebeurtenis.  
150,- en een

maximum van f  

promille  van het verzekerde
bedrag, met een minimum van f  

1 

- schade tengevolge van brand en ontplof-
fing ontstaan door eigen gebrek en bederf
of voortspruitende uit de aard en de natuur
van de verzekerde zaken.

2 Storm
Voor gebouwen is een eigen risico van toe-
passing van  

- ontploffing
- blikseminslag

indien  brand is verzekerd is ook verzekerd
schade door:

7 Brand

Omvang van de dekking Deze verzekering dekt de schade aan en het
tenietgaan van de op het risicoadres aanwe-
zige verzekerde zaken door:


