Uw verzekering ondergebracht in
het ZekerheidsPakket Particulieren
De wijzigingen t.o.v. uw huidige Opstalverzekering Basis
Huidig

Nieuw

Polisvoorwaarden PP 2100-04

Polisvoorwaarden PP 2100-05

De term “verlies” stond onduidelijk in de polisvoorwaarden.

Aan de uitsluiting voor verlies is toegevoegd dat met
verlies ook kwijtraken wordt bedoeld.

Wij vergoeden schade en eventuele waardevermindering
aan vloeren, wanden en plafonds binnen de woning.

Wij vergoeden nog steeds waardevermindering aan
vloeren, wanden en plafonds. Nieuw is dat de vergoeding
geldt voor de ruimte waar de schade plaatsvindt.

Schade door Illegale activiteiten zoals bijvoorbeeld
hennepteelt was uitgesloten maar niet als u dat niet wist
omdat u bijvoorbeeld uw woning verhuurde.

Schade door illegale activiteiten blijft uitgesloten. Nieuw
is dat dit ook geldt als u niet wist van de illegale activiteit.
Bijvoorbeeld als er hennepteelt plaatsvindt in een woning
die door u wordt verhuurd.

Wij vergoeden schade door water dat via de begane
grond, de openbare weg of ondergronds de woning
binnendringt.

Schade door water dat via de begane grond, de
openbare weg of ondergronds de woning binnendringt is
niet verzekerd. Schade door neerslag die via de begane
grond de woning binnendringt is alleen nog verzekerd als
dat een gevolg is van plaatselijke hevige lokale neerslag.

In de polisvoorwaarden was onduidelijk of er in geval van
schade aan uw woning ook dekking was voor het
wegspoelen van zand en/of grond in uw tuin en/of onder
uw woning.

In de polisvoorwaarden staat nu dat er geen dekking is
voor het wegspoelen van zand en/of grond in uw tuin
en/of onder uw woning.

Met uw opstalverzekering zijn onder andere ook zonnepanelen, CV-installaties, warmtepompterugwin-systemen
verzekerd. In geval van schade vindt er geen afschrijving
plaats.

In de polisvoorwaarden is door ons opgenomen dat in
geval van schade aan bijvoorbeeld zonnepanelen,
CV-installaties, warmtepompterugwin-systemen wij
afschrijving kunnen toepassen.

Heeft u uw recreatiewoning verzekerd en staat op uw
polis de clausule recreatiewoning dan hadden wij niet
uitdrukkelijk in de clausule staan dat verhuur van uw
recreatiewoning niet is toegestaan.

Heeft u uw recreatiewoning verzekerd en staat op uw
polis de clausule recreatiewoning dan is nu in de clausule
opgenomen dat verhuur van uw recreatie woning niet is
toegestaan.

