
 
Verschillen met voorwaarden J100053-A (Comfort of All Risks dekking) 

 

Onderwerp 

 

Nationale-Nederlanden 
Standaard 

Nationale-Nederlanden  
Maatwerk  

Delta Lloyd 
Comfort en All Risk  

 

Standaard verzekerd 
bedrag 

Maximaal 600.000 euro. Daarbij 
gelden uitzonderingen. 

Afhankelijk van de waardemeter 
(garantie tegen onderverzekering). 
eigen opgave of taxatie. Dan 
gelden uitzonderingen. 

Maximaal 1.500.000 euro. 
Daarbij gelden 
uitzonderingen. 

 

Aanbouw/verbouw Verzekerd, alleen glasbreuk is 
uitgesloten 

Verzekerd 
Beperkte dekking bij schade door 
aanbouw of verbouw 

 

Beredding 
Maximaal 600.000 euro per 
gebeurtenis bovenop de 
eventuele schade-uitkering 

Verzekerd tot maximaal de 
verzekerde som bovenop de 
eventuele schade-uitkering 

   

Bouwaard/dakbedekking 
Alleen bouwaard steen en harde 
dakbedekking 

 Keuze in bouwaard en 
dakbedekking, alleen riet is 
uitgesloten 

Keuze in bouwaard en dakbedekking, 
alleen riet is uitgesloten. Geschroefd riet 
is wel verzekerbaar 

 

Eigen risico 

Vrijwillig eigen risico van 0 
of 100 euro. Geen eigen 
risico bij gebruik van 
herstelnetwerk. 

Basis:0, 50, 100, 150, 200 of 
250 euro 
All-in: 50 100 150 200 of 250 
euro  
Geen eigen risico bij gebruik van 
herstelnetwerk 

  
0, 100 (standaard), 250 of 500 euro 

 

Eigen risico stormschade 250 euro 
250 euro 

300 euro 
 

Fundering Verzekerd 

 

Verzekerd, maar kan worden 
uitgesloten 

Verzekerd 
 

Garagebox op een ander 
adres 

Niet verzekerd 

50.000. Alleen voor garageboxen 
met buitenmuren van steen of 
beton, een harde dakbedekking 
en een vloeroppervlakte van 
maximaal 30 m2 

Mogelijk om mee te verzekeren 

 

 
Huurderving bij verhuur 
eigen woning 
 
 

Niet verzekerd 

 

 

 

 

 
Maximaal de marktconforme 
huurprijs. Maximaal 10 weken als 
de klant niet overgaat tot herstel of 
herbouw 
 
 
 
 
 

 

 

 

Maximaal 52 weken of maximaal 
10 weken als de klant niet overgaat 
tot herstel of herbouw. Maximale 
vergoeding is 10% van de 
premiegrondslag met een 
maximum van 30.000 euro 

 

 Mogelijke uitbreidingen  Glas 
 
 

 

 Glas  Duurzaam wonen 

 Glas 

 Tijdelijke huur 
 

 

  



Onbewoond   (leegstand) 

 

 

 
 
Na 2 maanden geen dekking 
meer voor schade door diefstal, 
inbraak, vandalisme en rellen 

 

 

 

 

 
Na 2 maanden geen dekking meer 
voor schade (poging tot) inbraak 
en vandalisme 

 

Na 2 maanden zijn diefstal en 
vandalisme alleen verzekerd na 
inbraak. Na 6 maanden alleen nog 
dekking voor brand, explosie, 
directe blikseminslag, storm, lucht- 
en ruimtevaartuigen en 
meteoorstenen. 

 

 
Opzegbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het 1e jaar dagelijks 
opzegbaar 

 
Na het 1e jaar dagelijks 
opzegbaar 

 

  
Dagelijks opzegbaar, ook binnen het 
1e jaar 

 

 

Overstroming 

Alleen brand en 
ontploffing als gevolg 
van overstroming zijn 
verzekerd 

Brand en ontploffing als gevolg 
van overstroming zijn 
verzekerd en schade door 
overstroming door hevige 
plaatselijke regenval 

Brand en ontploffing als gevolg van 
overstroming zijn verzekerd en 
schade door overstroming door 
indirecte neerslag 

 

Schade als gevolg van 
inkt, olie, vetten, verven 
of bijtende stoffen 

 

Niet verzekerd 

 

 

 

 

 

 

Alleen schade door olie dat uit 
verwarmingsinstallaties en/of 
daarop aangesloten tanks, 
leidingen en verdere onderdelen 
is gestroomd 

 

 

Alleen schade door olie dat uit 
verwarmingsinstallaties en/of daarop 
aangesloten tanks, leidingen en 
verdere onderdelen is gestroomd. De 
verwarmingsinstallatie moet 
permanent op de schoorsteen zijn 
aangesloten 
 

 

Schade als gevolg van 
sneeuwdruk, 
omvallen van kranen 
en heistellingen en 
omvallen van bomen 

 

 

 

Basis: niet verzekerd 
 
All-in:  schade als gevolg van 
omvallen van bomen 
is verzekerd 

 

 

 

 

 
 
Verzekerd 

 
 
Verzekerd,  
behalve sneeuwdruk 
 
 
 
 
 

 

10% extra vergoeding Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd 
 

 

  



 

Verschillen met voorwaarden B 03.2.39 G (Extra Uitgebreid en Compleet) 

Onderwerp 

 

Nationale-Nederlanden 
Standaard 

Nationale-Nederlanden  
Maatwerk  

Delta Lloyd 
Extra Uitgebreid en Compleet  

 

Standaard verzekerd 
bedrag 

Maximaal 600.000 
euro. Daarbij gelden 
uitzonderingen. 

Afhankelijk van de waardemeter 
(garantie tegen 
onderverzekering). eigen opgave 
of taxatie. Dan gelden 
uitzonderingen. 

Maximaal 1.500.000 euro. 
Daarbij gelden 
uitzonderingen. 

 

Aanbouw/verbouw 
Verzekerd, alleen glasbreuk is 
uitgesloten 

Verzekerd 

Beperkte dekking bij schade 
door aanbouw of verbouw 

 

Beredding 

Maximaal 600.000 euro per 
gebeurtenis bovenop de 
eventuele schade-uitkering 

Verzekerd tot maximaal de 
verzekerde som bovenop de 
eventuele schade-uitkering 

Verzekerd 

 

Bouwaard/dakbedekking 
Alleen bouwaard steen en harde 
dakbedekking 

 Keuze in bouwaard en 
dakbedekking, alleen riet is 
uitgesloten 

Keuze in bouwaard en 
dakbedekking, alleen riet is 
uitgesloten. Geschroefd riet is wel 
verzekerbaar 

 

Eigen risico 

Vrijwillig eigen risico van 
G of 100 euro. Geen 
eigen risico bij gebruik 
van herstelnetwerk. 

Basis:0, 50, 100, 150, 200 of 
250 euro 
All-in: 50 100 150 200 of 250 
euro  
Geen eigen risico bij gebruik van 
herstelnetwerk 

0 (standaard), 250 of 500 euro 

 

Eigen risico stormschade 250 euro 

250 euro 

300 euro 

 

Fundering Verzekerd 

 

Verzekerd, maar kan worden 
uitgesloten Verzekerd 

 

Garagebox op een ander 
adres 

Niet verzekerd 

50.000. Alleen voor garageboxen 
met buitenmuren van steen of 
beton, een harde dakbedekking 
en een vloeroppervlakte van 
maximaal 30 m2 

Mogelijk om mee te verzekeren  

Huurderving bij verhuur 
eigen woning 

Niet verzekerd 

Maximaal de marktconforme 
huurprijs. Maximaal 10 weken als 
de klant niet overgaat tot herstel 
of herbouw 

 

Maximaal 52 weken of maximaal 
10 weken als de klant niet overgaat 
tot herstel of herbouw. Maximale 
vergoeding is 10% van de 
premiegrondslag met een 
maximum van 30.000 euro 

 

  
 
Mogelijke uitbreidingen  Glas 

 

 Glas 
 Glas 

  



Onbewoond   
(leegstand) 

 

Na 2 maanden geen 
dekking meer voor schade 
door diefstal, inbraak, 
vandalisme en rellen 

 

 

 

 

 

Na 2 maanden geen dekking 
meer voor schade (poging tot) 
inbraak en vandalisme 

 

 

Na 2 maanden zijn diefstal en 
vandalisme alleen verzekerd na 
inbraak. Na 6 maanden alleen nog 
dekking voor brand, explosie, 
directe blikseminslag, storm, lucht- 
en ruimtevaartuigen en 
meteoorstenen. 

 

Opzegbaarheid 

 

 

 

 

 

 

Na het 1e jaar dagelijks 
opzegbaar 

 
 

Na het 1e jaar dagelijks 
opzegbaar 

 

Na het 1e jaar dagelijks opzegbaar 
met 1 maand opzegtermijn 

 

Overstroming 

Alleen brand en 
ontploffing als gevolg 
van overstroming zijn 
verzekerd 

Brand en ontploffing als gevolg 
van overstroming zijn 
verzekerd en schade door 
overstroming door hevige 
plaatselijke regenval 

Brand en ontploffing als gevolg van 
overstroming zijn verzekerd en 
schade door overstroming door 
indirecte neerslag 

 

Schade als gevolg van 
inkt, olie, vetten, verven 
of bijtende stoffen 

 

Niet verzekerd 

 

 

 

Alleen schade door olie dat uit 
verwarmingsinstallaties en/of 
daarop aangesloten tanks, 
leidingen en verdere onderdelen 
is gestroomd 

 

Alleen schade door olie dat uit 
verwarmingsinstallaties en/of 
daarop aangesloten tanks, 
leidingen en verdere onderdelen is 
gestroomd. De 
verwarmingsinstallatie moet 
permanent op de schoorsteen zijn 
aangesloten 

 

Schade als gevolg van 
sneeuwdruk, omvallen 
van kranen en 
heistellingen en 
omvallen van bomen 

 

 

 

Basis: niet verzekerd 
All-in: schade als gevolg van 
omvallen van bomen 
is verzekerd 

 

 

 

 

 
 
Verzekerd 

 
 
Verzekerd,  
behalve sneeuwdruk 
 
 
 
 
 

 

10% extra vergoeding Niet verzekerd Niet verzekerd Mee te verzekeren  

  



 


