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Voorwaardenmodel 2018-01 en Voorwaardenmodel 2015-02
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Informatie voor de adviseur

Woonhuisverzekering Vernieuwd Voordeelpakket
Onderwerp

VVP 2018-01

VVP 2015-02

Zonnepanelen (hfst. 2.1)

Verzekerd (mits opgegeven)

Verzekerd (mits opgegeven) als ze aard-/nagelvast zitten

Vergoeding erfafscheidingen, vloeren (hfst.
4.3)

Nieuwwaarde/dagwaarde

Herbouwwaarde

Daken met asbesthoudende dakbedekking
(hfst. 4.3, 4.4)

Meer dan 200m2 dakoppervlak woonhuis en bijgebouwen samen:
-- vergoeding op dagwaarde
-- geen dekking opruimingskosten
-- geen dekking saneringskosten
-- Minder dan 200 m2 dakoppervlak dekking ongewijzigd

-- Schade aan asbestdaken is verzekerd. Opruimingskosten asbest tot
€ 50.000
-- Saneringskosten asbest € 25.000

Algemeen

Basisdekking en Allriskdekking (hfst. 3.1, 3.2)
Schade aan tuin door aanrijding of
aanvaring

-- Verzekerd
-- Schade door golfslag of spoeling van grond door vahfst.uigen is niet
verzekerd

Niet verzekerd

Eigen risico storm bij hagelschade

Nee

Ja

Verzekerd

Niet verzekerd

Gedeelte woonhuis dat verhuurd is Basisdekking

Hele woonhuis tijdens verhuur Basisdekking

Woonhuis leeg of gekraakt (hfst. 8.3)

Hagel verzekerd

Hagel niet verzekerd

Woonhuis onbewoond of ongebruikt (hfst.
8.4)

-- Inbraak, diefstal en vandalisme na braaksporen aan het woonhuis
verzekerd
-- Hagel verzekerd

-- Inbraak, diefstal en vandalisme niet verzekerd
-- Hagel niet verzekerd

Keuzedekking Glas (hfst. 3.3)
Ruiten in overkapping

Keuzedekking Verhuur (hfst. 3.4)
Allriskdekking

Bijzondere situaties
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Onderwerp

VVP 2018-01

VVP 2015-02

Verbouw of aanbouw (hfst. 8.5)

-- Hagel verzekerd
-- Onbewoond tijdens verbouw of aanbouw: inbraak, diefstal en vandalisme na braaksporen aan het woonhuis verzekerd

-- Hagel niet verzekerd
-- Onbewoond tijdens verbouw of aanbouw: inbraak, diefstal en vandalisme niet verzekerd

Aansprakelijkheid woonhuis in Nederland
buitenlands ingezetene (hfst. 8.6)

Buitenlands ingezetene die in Nederland een woonhuis heeft, is verzekerd
als hij als phfst.iculier aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen
en aan hun zaken. De schade moet zijn ontstaan door of met het woonhuis.
Niet verzekerd is:
-- Schade aan eigen vervoermiddel, aanhanger, woonhuis of andere zaken
van verzekerde zelf
-- Contractuele aansprakelijkheid
-- Schade aan zaken die verzekerde huurt, vervoert, bewahfst., leent,
bewerkt, behandelt of om een andere reden bij zich heeft
-- Maximaal € 500.000 per gebeurtenis

Niet verzekerd
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