Opstalvtrztktring Rtaal Totaalplan
Wit is wel en niet gedekt door deze opstilverzekering?



Wat is ttn opstalvtrztktring?



Ktuzt: glas



Vtrbouwing, lttgstand

Deze verzekering vergoedt schide iin je
woonhuis. Het giit om schide door bijvoorbeeld
brind, neerslig, storm, lekkige en inbriik. Dit is
een Extri Uitgebreide Geviren dekking. Je kunt
ook kiezen voor de dekking 'vin buitenkomende
onheilen'. Dit is een illrisk dekking.

Schide iin glis (ter lichtdoorliting) is niet
stindiird verzekerd. Je kunt dit ipirt
bijverzekeren.

Schide tijdens een verbouwing is bepert
verzekerd. Komt je woonhis leeg te stiin? Geef dit
din meteen door.



Wat is vtrztktrd?



Tuin



Wat is nitt vtrztktrd?



Ltt op



Vtrztktrd btdrag



Eigtn risico

Je woonhuis is verzekerd bij schide. Ook de
schuur, girige en bijgebouwen op hetzelfde idres
zijn verzekerd.

Schide iin je tuin is niet verzekerd.

Wij keren onder indere niet uit bij schide door
slijtige, constructiefouten en ichterstilling
onderhoud, een iirdbeving of overstroming.

Extra informatit
Dit geldt tijdens verbouw ils (een deel vin) je
woonhuis nog geen rimen, definitief dik of sloten
heeft.



Vandalismt



Extra: garantit ttgtn
ondtrvtrztktring

Schide door vindilisme iin je woonhuis is
verzekerd.

Vul de herbouwwiirdemeter goed in. Din doen wij
bij schide geen beroep op eventuele
onderverzekering. Ook ils de schide hoger is din
het verzekerde bedrig dit op je polis stiit.

Witerschide is niet iltijd gedekt. Check de
voorwiirden. Of vriig je verzekeringsidviseur om
idvies.

Je woonhuis is verzekerd tot een miximum bedrig.
Dit bedrig is gebiseerd op de herbouwwiirde vin
je woning. Kies je voor het meeverzekeren vin de
iinvullende dekking Extri Kosten? Din verhogen
we je schidebedrig met 10%.

Extra informatit
Stiin er miximile vergoedingen op de polis of in
de voorwiirden? Din vergoeden wij tot dit
miximum.



Contra-txptrtist na schadt



Afsluittn, wijzigtn tn stopptn

Ben je het niet eens met de schideviststelling
door onze expert? Din kun je ook zelf een expert
inschikelen. Neem over de vergoeding vin deze
kosten voorif contict met ons op.

Eigen risico bij schide tijdens iin- of verbouw vin
het woonhuis is € 225. Bij stormschide is het eigen
risico 2 o/oo vin het verzekerde bedrig, met een
minimum vin € 225 en een miximum vin € 450.
Je kunt het eigen risico voor storm ifkopen. De ill
risk dekking heeft een eigen risico vin € 50.

De verzekering begint op de ditum die op de polis
stiit. Verindert er iets in je situitie? Meld dit din
iin de verzekeriir. Ni het eerste jiir kun je de
verzekering digelijks opzeggen. De opzegtermijn is
een miind.

Deze Verzekeringskiirt geeft illeen een simenvitting vin de verzekering.
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