Verschillenoverzicht
Voorwaardenaanpassing 2019
Woonhuis- en inboedelverzekering
Belangrijke informatie voordat u begint

Op grond van wensen, kennis of ervaring hebben wij enkele
voorwaarden aangepast.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen vindt u hierna terug
per verzekering. Kleine tekstuele wijzigingen vermelden wij
hier niet.
Wilt u precies weten welke afspraken horen bij uw
verzekering(en)? Lees dan de “Bijzondere voorwaarden”
van uw verzekering(en). U kunt deze voorwaarden
downloaden vanaf onze website.

De voorwaarden die niet zijn gewijzigd, zijn ook niet in dit
overzicht opgenomen.
VOZ-0119

Algemeen
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
(ALG-0117 naar ALG-0119)
We hebben duidelijker omschreven dat u drie jaar de tijd heeft
om een schade te melden. Meldt u een schade pas na drie jaar?
Dan heeft u geen recht meer op een vergoeding,

Als wij fraude ontdekken, dan verhalen wij de gemaakte
(onderzoeks)kosten op degene die fraude heeft gepleegd.

Inboedelverzekering
Bijzondere voorwaarden Standaard / Extra uitgebreid

Inboedelverzekering Standaard Dekking
(SDI-0117 naar SDI-0119)
Naamswijziging naar ‘Inboedelverzekering Extra Uitgebreid’
U heeft dekking voor schade door inductie en door
overspanning van elektriciteit. En voor schade door kortsluiting
in uw elektriciteitsnetwerk.
Wij hebben de dekking van schade door water of stoom
verduidelijkt en uitgebreid: u heeft nu bijvoorbeeld ook dekking
voor schade door waterpompen. Schade door grondwater is
uitgesloten.
Schade door het onverwacht uitvallen van een koelkast of
diepvries verduidelijkt: er is dekking als het apparaat door een
onverwachte stroomonderbreking van minimaal 6 uur is
uitgevallen.
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Inboedelverzekering
Bijzondere voorwaarden Standaard / Extra uitgebreid

Inboedelverzekering Standaard Dekking
(SDI-0117 naar SDI-0119)

De garantie tegen onderverzekering geldt nu ook bij een
geautomatiseerde waardebepaling.
Heeft u geen garantie tegen onderverzekering? Als u schade
heeft kan de verzekerde som met maximaal 25% worden
opgehoogd. Dit kan alleen als u een verzekering heeft op basis
van index.
Voor huurdersbelang geldt dat het eigen risico bij schade door
storm is verhoogd van 150 euro naar 250 euro.
Naast motormaaiers zijn nu ook zitmaaiers en robotmaaiers
verzekerd. Voor motor- en robotmaaiers geldt een maximale
vergoeding van 1.250 euro.
Er is geen dekking voor schade die is ontstaan door illegale of
criminele activiteiten. Wij hebben dit extra verduidelijkt.
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Inboedelverzekering
Bijzondere voorwaarden Standaard / Extra uitgebreid

Inboedelverzekering Standaard Dekking
(SDI-0117 naar SDI-0119)
De dekking voor geld (en waardepapieren) is verhoogd van
1.000 euro naar maximaal 1.250 euro.
Wilt u na een schade een contra-expert inschakelen? U heeft
hiervoor maximaal 3 maanden de tijd.
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Inboedelverzekering
Bijzondere voorwaarden Royaal

Inboedelverzekering Royaal dekking
(OWI-0118 naar OWI-0119)
U heeft dekking voor schade door inductie en door
overspanning van elektriciteit. En voor schade door kortsluiting
in uw elektriciteitsnetwerk.
Wij hebben de dekking van schade door water of stoom
verduidelijkt en uitgebreid: u heeft nu bijvoorbeeld ook dekking
voor schade door waterpompen. Schade door grondwater is
uitgesloten.
Het eigen risico van 100 euro is niet van toepassing op schaden
in tabel 1: voor deze schaden heeft u géén eigen risico.
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Inboedelverzekering
Bijzondere voorwaarden Royaal

Inboedelverzekering Royaal dekking
(OWI-0118 naar OWI-0119)
De garantie tegen onderverzekering geldt nu ook bij een
geautomatiseerde waardebepaling.
Heeft u geen garantie tegen onderverzekering? Als u schade
heeft kan de verzekerde som met maximaal 25% worden
opgehoogd. Dit kan alleen als u een verzekering heeft op basis
van index.
Er geldt een eigen risico voor schade aan huurdersbelang door
storm: 250 euro
Staat uw woning leeg of wordt er verbouwd? U heeft dan een
beperkte dekking.
Er is geen dekking voor schade die is ontstaan door illegale of
criminele activiteiten. Wij hebben dit extra verduidelijkt.
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Inboedelverzekering
Bijzondere voorwaarden Royaal

Inboedelverzekering Royaal dekking
(OWI-0118 naar OWI-0119)
De dekking voor geld (en waardepapieren) is verhoogd van
1.000 naar maximaal 1.250 euro.
Wilt u na een schade een contra-expert inschakelen? U heeft
hiervoor maximaal 3 maanden de tijd.
Naast motormaaiers zijn nu ook zitmaaiers en robotmaaiers
verzekerd. Voor motor- en robotmaaiers geldt een maximale
vergoeding van 1.250 euro.

3/3

Woonhuisverzekering
Bijzondere voorwaarden Standaard / Extra uitgebreid

Woonhuisverzekering Standaard Dekking
(SDW-0117 naar SDW-0119)
Naamswijziging naar ‘Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid’
U heeft dekking voor schade door inductie en door
overspanning van elektriciteit. En voor schade door kortsluiting
in uw elektriciteitsnetwerk.
Wij hebben de dekking van schade door water of stoom
verduidelijkt en uitgebreid: u heeft nu bijvoorbeeld ook dekking
voor schade door waterpompen. Schade door grondwater is
uitgesloten.
Naast een brug en een zwembad moeten nu ook zonnepanelen
en hekwerken bij de verzekeraar bekend of geaccepteerd zijn.
De dekking voor omgevallen bomen of afgebroken takken is
verduidelijkt.
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Woonhuisverzekering
Bijzondere voorwaarden Standaard / Extra uitgebreid

Woonhuisverzekering Standaard Dekking
(SDW-0117 naar SDW-0119)
De garantie tegen onderverzekering geldt nu ook bij een
geautomatiseerde waardebepaling.
Heeft u schade door storm, hagel of sneeuwdruk? Hiervoor
geldt een eigen risico van 250 euro (dit geldt voor alle type
woningen).
De dekking voor glas is verduidelijkt. Deze specifieke dekking
geldt niet voor zonnepanelen.
Wordt de schade hersteld of vervangen? En is er sprake van
een duidelijke verbetering? Dan kunnen wij een redelijke aftrek
hanteren op de kosten van het herstel (of de vervanging).
Er is geen dekking voor schade die is ontstaan door illegale of
criminele activiteiten. Wij hebben dit extra verduidelijkt.
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Woonhuisverzekering
Bijzondere voorwaarden Standaard / Extra uitgebreid

Woonhuisverzekering Standaard Dekking
(SDW-0117 naar SDW-0119)
Indien er geen (materiele) schade is aan uw woonhuis, krijgt u
de kosten van het openbreken en herstellen van vloeren en
muren vergoed tot maximaal 1.250 euro.
Wilt u na een schade een contra-expert inschakelen? U heeft
hiervoor maximaal 3 maanden de tijd.
Het begrip leegstand is verduidelijkt.
Schade door geleidelijke (grond)verzakking en
(grond)verschuiving is niet verzekerd.
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Woonhuisverzekering
Bijzondere voorwaarden Royaal

Woonhuisverzekering Royaal Dekking
(OWW-0118 naar OWW-0119)
Het eigen risico van 100 euro is niet van toepassing op schaden
in tabel 1: voor deze schaden heeft u géén eigen risico.
U heeft dekking voor schade door inductie en door
overspanning van elektriciteit. En voor schade door kortsluiting
in uw elektriciteitsnetwerk.
Wij hebben de dekking van schade door water of stoom
verduidelijkt en uitgebreid: u heeft nu bijvoorbeeld ook dekking
voor schade door waterpompen. Schade door grondwater is
uitgesloten.

Naast een brug en een zwembad moeten nu ook zonnepanelen
en hekwerken bij de verzekeraar bekend of geaccepteerd zijn.
De dekking voor omgevallen bomen of afgebroken takken is
verduidelijkt.
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Woonhuisverzekering
Bijzondere voorwaarden Royaal

Woonhuisverzekering Royaal Dekking
(OWW-0118 naar OWW-0119)
De garantie tegen onderverzekering geldt nu ook bij een
geautomatiseerde waardebepaling.
Heeft u schade door storm, hagel of sneeuwdruk? Hiervoor
geldt een eigen risico van 250 euro (dit geldt voor alle type
woningen).
De dekking voor glas is verduidelijkt. Deze specifieke dekking
geldt niet voor zonnepanelen.
Wordt de schade hersteld of vervangen? En is er sprake van
een duidelijke verbetering? Dan kunnen wij een redelijke aftrek
hanteren op de kosten van het herstel (of de vervanging).
Er is geen dekking voor schade die is ontstaan door illegale of
criminele activiteiten. Wij hebben dit extra verduidelijkt.
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Woonhuisverzekering
Bijzondere voorwaarden Royaal

Woonhuisverzekering Royaal Dekking
(OWW-0118 naar OWW-0119)
Indien er geen (materiele) schade is aan uw woonhuis, krijgt u
de kosten van het openbreken en herstellen van vloeren en
muren vergoed tot maximaal 1.250 euro.
Wilt u na een schade een contra-expert inschakelen? U heeft
hiervoor maximaal 3 maanden de tijd.
Het begrip leegstand is verduidelijkt.
Schade door geleidelijke (grond)verzakking en
(grond)verschuiving is niet verzekerd.
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