Brandverzekering voor de Volkstuinders
Omschrijving van het verzekerde risico:
Verzekerd zijn de opstallen van de tuinhuisjes, alsmede eventuele aanwezige schuurtjes en
broeikassen, met alle daarin aanwezige inventaris (zoals huishoudelijke inboedel, gereedschappen en
tuinbouwprodukten) zich bevindende op het complex van de Amateur Tuinvereniging Utrecht Zuid
Rubriek I: brand-, inductie/overspanning-, storm- en vliegtuigschade
Onder rubriek I is verzekerd het tuinhuisje en de inboedel, aanwezig in het tuinhuisje, tegen een
verzekerd bedrag zoals opgenomen in de spreadsheet tegen de gevaren van:









brand
ontploffing
lucht- en ruimtevaartuigen
blikseminslag
overspanning/inductie
storm (een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde)
luchtdruk (als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- en ruimtevaartuigen en het
doorbreken van de geluidsbarriere)
diefstal van tot het verzekerde gebouw behorende materialen, alsmede de beschadiging van
dat gebouw als gevolg daarvan

Rubriek II: inbraak- en vandalismeschade op premier risque basis
Onder rubriek II is verzekerd het tuinhuisje en de inboedel, aanwezig in het tuinhuisje, tegen een
verzekerd bedrag zoals opgenomen in de spreadsheet, echter gemaximeerd tot EUR 5.000,00 per
gebeurtenis, tegen de gevaren van:




inbraak
hieronder wordt verstaan; inbraak, diefstal of poging daartoe, waarbij de dader het gebouw,
waarin de verzekerde zaken zich bevinden, is binnengedrongen of getracht heeft binnen te
dringen, door middel van braak van buitenaf
vandalisme

Elektrische-/Accuhandgereedschap zijn gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april van ieder jaar
beperkt meeverzekerd tot maximaal 10% van het voor rubriek II verzekerd bedrag.
Gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april zijn zonnepanelen, schotelantennes, rijwielen
(waaronder bromfietsen) en geld- en geldswaardige papier niet verzekerd tegen inbraak- en
vandalimseschades.
Rubriek III: glasdekking
Onder rubriek III wordt verzekerd glas tegen plotseling ontstane schade aan of verlies van de
verzekerde zaken die veroorzaakt is door glasbreuk, incluis de kosten van noodvoorzieningen.
Uitgesloten is onder anderen glasbreuk als gevolg van verbouwing, verzakking van het gebouw. Voor
de overige uitsluitingen verwijzen wij u naar de voorwaarden.
Rubriek III is alleen meeverzekerd indien dit is aangegeven op de spreadsheet
Naast het tuinhuisje en de inboedel daarin, is ook verzekerd schade aan de tuinaanleg met alles wat
daartoe behoort, alsmede de bestrating, tot een maximum van 10% van de verzekerde som per
tuinhuisje. Schade aan de tuinaanleg als gevolg van storm is niet verzekerd.

Eigen risico:
Voor deze verzekering gelden de navolgende eigen risico’s:
* EUR

45,00 per gebeurtenis per tuinhuisje voor schade ten gevolge van inbraak en vandalisme

* EUR 225,00 per gebeurtenis per tuinhuisje voor schade ten gevolge van storm

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Indien bovenstaande tekst afwijkt van
hetgeen in de polisvoorwaarden wordt vastgelegd, dan prevaleert de polisvoorwaarden.

