Aanpassingen voorwaarden Inboedelverzekering Zevenwouden
Oud							 Nieuw
Eigen risico storm € 250,-

Eigen risico storm € 200,Eigen risico storm is afkoopbaar
Eigen risico voor schaden gedekt onder ‘Alle gevaren’-dekking
is afkoopbaar.

Oud ZW-INB-02

Nieuw ZW-INB-03

Artikel 2.1.a Welke risico’s zijn verzekerd?
Brand (ook veroorzaakt door een slechte eigenschap
van de spullen zelf). Met brand bedoelen wij ook
schroeien, zengen, smelten, broeien, verkolen,
kortsluiting, doorbranden en oververhitting;

Artikel 2.1.a Welke risico’s zijn verzekerd?
Brand (ook veroorzaakt door een slechte eigenschap van de
spullen zelf). Met brand bedoelen wij ook schroeien, zengen,
smelten, broeien, verkolen, oververhitting, doorbranden en
kortsluiting. Doorbranden of kortsluiting is alleen verzekerd
als daardoor ook schade aan andere spullen is ontstaan.

Artikel 2.1.a Welke risico’s zijn verzekerd?
- Het gewicht van water of sneeuw, waardoor (een
gedeelte van) uw woonhuis instort. Schade aan de
inboedel door de sneeuw die dan binnenstroomt,
is ook verzekerd.

Artikel 2.1.a Welke risico’s zijn verzekerd?
- Het gewicht van water, sneeuw of smeltwater, waardoor
(een gedeelte van) uw woonhuis instort. Schade aan de
inboedel door de sneeuw of het smeltwater dat dan
binnenstroomt, is ook verzekerd.

Artikel 2.1.b Wat is niet verzekerd?
- ontstaan door water of stoom dat stroomt uit
vulslangen (inclusief koppelingen) van de centrale
verwarming. En/of schade door gebruik van niet
geschikte slangen of koppelingen.

Artikel 2.1.b Wat is niet verzekerd?
- ontstaan door water dat stroomt uit vulslangen (en
koppelingen) van de centrale verwarming die niet bestand
zijn tegen voortdurende waterdruk;
- ontstaan door water dat stroomt uit andere niet geschikte
slangen (bijvoorbeeld tuinslangen) en koppelingen die niet
bestand zijn tegen voortdurende waterdruk;

Artikel 2.1.d Welk maximum bedrag is verzekerd?
Onderdeel: Wij vergoeden tot € 500,- voor het vervangen van sloten bij diefstal, afpersing
of beroving. U moet de sloten binnen 24 uur repareren
of vervangen;

Artikel 2.1.d Welk maximum bedrag is verzekerd?
Onderdeel: Wij vergoeden tot € 500,- voor het vervangen van sloten bij diefstal, afpersing of
beroving van sleutels. U moet de sloten zo snel als mogelijk
maar in ieder geval binnen 48 uur (laten) repareren of
vervangen;

- voor diefstal van uw spullen uit een goed afgesloten auto - voor diefstal van uw spullen uit een goed afgesloten auto
na (in)braak. Hierbij geldt dat diefstal van uw spullen
na (in)braak. Hierbij geldt dat de diefstal van uw spullen
alleen verzekerd is als deze spullen niet zichtbaar waren.
alleen verzekerd is als deze spullen niet zichtbaar waren.
Deze dekking geldt alleen in Nederland,Duitsland en
Deze dekking geldt in Nederland, Duitsland en België, maar
België;
geldt in Duitsland en België alleen als deze spullen niet
onder een reisverzekering worden vergoed;
- voor geld en geldswaardig papier. Dit is alleen verzekerd - voor geld en geldswaardig papier. Dit is alleen verzekerd in
in het woonhuis;
het woonhuis maar niet in bijgebouwen en/of andere privé
bergruimtes;
Toevoegen:
Wij vergoeden tot € 1.500,- kosten van saus- en schilderwerk na een gedekte schade;

Zeker van elkaar.

Oud ZW-INB-02

Nieuw ZW-INB-03

Artikel 2.1.d Welk maximum bedrag is verzekerd?
Onderdeel: Wij vergoeden tot € 2.500,- diefstal van en vandalisme aan tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed in de tuin
of op het balkon van uw woning. Schade door neerslag
en storm is uitgesloten van de dekking;

Artikel 2.1.d Welk maximum bedrag is verzekerd?
Onderdeel: Wij vergoeden tot € 2.500,- diefstal van en vandalisme aan tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed in de tuin of op het
balkon van uw woning. Schade aan deze spullen door neerslag en storm is uitgesloten van de dekking;

- voor schade aan een zitmaaier;

- voor schade aan een zitmaaier of robotmaaier;

Artikel 2.1.d Welk maximum bedrag is verzekerd?
Onderdeel: Wij vergoeden tot € 10.00,- voor het opnieuw aanleggen van uw tuin. Dit is niet
verzekerd als de schade is veroorzaakt door
weersinvloeden, diefstal en vandalisme.

Artikel 2.1.d Welk maximum bedrag is verzekerd?
Onderdeel: Wij vergoeden tot € 10.00,- voor het opnieuw aanleggen van uw tuin na een gedekte
schade, tenzij deze kosten door een andere verzekering
wordt vergoed. Is de vergoeding van de andere verzekering
lager dan vullen wij aan tot maximaal € 10.000,-.
Schade aan de tuin veroorzaakt door weersinvloeden, diefstal en vandalisme is niet verzekerd.

- voor het huren van een vervangende woning als door
- voor het huren van een vervangende woning als door een
een schade aan de inboedel uw woonhuis onbewoonbaar
gedekte schade aan de inboedel uw woonhuis onbewoonis;
baar is, tenzij deze kosten door een andere verzekering
wordt vergoed. Is de vergoeding van de andere verzekering
lager dan vullen wij aan tot maximaal € 10.000,-;
Artikel 2.1.d Welk maximum bedrag is verzekerd?
Onderdeel: Wij vergoeden tot € 50.00,- voor opruimings- en saneringskosten.

Artikel 2.1.d Welk maximum bedrag is verzekerd?
Onderdeel: Wij vergoeden tot € 50.00,- voor saneringskosten.

Artikel 2.1.d Welk maximum bedrag is verzekerd?
Als u schade heeft aan uw inboedel vergoeden....ook:
- de bereddingskosten;

Artikel 2.1.d Welk maximum bedrag is verzekerd?
Als u schade heeft aan uw inboedel vergoeden....ook:
- de bereddingskosten;
- de opruimingskosten;

Artikel 2.1.e. Wat is het eigen risico?
- Het eigen risico staat op het polisblad of in
een clausule.
- Het eigen risico geldt per schade.
- Staan op het polisblad of in de clausules
verschillende eigen risico’s vermeld? Dan brengen
we het hoogste eigen risico in mindering.
- Hebt u meerdere verzekeringen bij ons afgesloten?
En gelden er meerdere eigen risico’s? Dan geldt per
gebeurtenis één keer het hoogste eigen risico.

Artikel 2.1.e. Wat is het eigen risico?
- Het eigen risico staat op de polis
- Het eigen risico geldt per schade.
- Staan op het polisblad of in de clausules verschillende
eigen risico’s vermeld? Dan brengen wij het hoogste eigen
risico in mindering.
- Hebt u meerdere verzekeringen bij Zevenwouden
afgesloten? En gelden er voor een gebeurtenis verschillende eigen risico’s? Dan geldt voor deze gebeurtenis één
keer het hoogste eigen risico.

Artikel 2.1.f Welke bijzonderheden zijn er?
- U hebt een garantie tegen onderverzekering.
Dit betekent dat wij de volledige schade vergoeden
tot het verzekerde bedrag dat op de polis staat

Artikel 2.1.f Welke bijzonderheden zijn er?
- U hebt een garantie tegen onderverzekering. Dit betekent
dat wij de verzekerde schade vergoeden tot het verzekerde
bedrag van € 250.000,-.

Artikel 2.2.b Wat is niet verzekerd?
- reinigen, bewerken en behandelen van inboedel.
Ook is niet verzekerd schade aan uw huisdieren door
elke andere gebeurtenis dan in ‘Inboedel extra
uitgebreid’ is genoemd.

Artikel 2.2.b Wat is niet verzekerd?
- of aan uw spullen door ondeskundige of onjuiste uitgevoerde
reinigings- of reparatiewerkzaamheden. Het maakt niet uit
of uzelf deze werkzaamheden uitvoert. Schade door brand

Zeker van elkaar.
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en ontploffing vergoeden wij wel.
- schade aan uw huisdieren.
Toevoegen:
- wind en windvlagen tot en met windkracht 6 op de schaal
van Beaufort. Dat is wind met een snelheid van minder
dan 14 meter per seconde;
- bacteriën, schimmels, virussen, plantvorming en stank;

Artikel 2.2.c Welk maximumbedrag is verzekerd?
Tot € 650,- voor schade aan bijzondere bezittingen zoals
beschreven onder categorie ‘h’ als beschreven bij
bijzondere bezittingen. Wij vergoeden alleen de herstelkosten zonder maximum. Als de dagwaarde lager is dan
de herstelkosten dan vergoeden we de dagwaarde.

Artikel 2.2.c Welk maximumbedrag is verzekerd?
Tot € 1.250,- voor schade aan bijzondere bezittingen zoals
beschreven onder categorie ‘h’ in artikel 5 ‘Wat bedoelen wij
met...?’.
Wij vergoeden de herstelkosten minus een eventueel geldend
eigen risico. Wanneer de dagwaarde van het beschadigde
object lager is dan de herstelkosten of het object niet te
repareren is, vergoeden wij de dagwaarde minus een even
tueel geldend eigen risico. Voor dit soort schaden vergoeden
wij nooit meer dan het maximale bedrag van € 1.250,- per
geval minus het eventueel geldend eigen risico.

Artikel 2.3.b Wat is niet verzekerd?
- ontstaan tijdens verbouwen van het woonhuis;

Artikel 2.3.b Wat is niet verzekerd?
- ontstaan in het gedeelte van uw woonhuis waarin wordt
verbouwd;
- door slechte eigenschap van isolatieruiten (bijvoorbeeld
lekke isolatieruiten);
- schade aan douchewanden;

- door lekkage van isolatieruiten

Artikel 2.3.c Hoe regelen wij de schade?
Wij vergoeden de kosten van het glas - inzetten ervan.

Artikel 2.3.c Hoe regelen wij de schade?
Wij vergoeden de kosten van het glas van dezelfde soort en
grootte, de kosten van het inzetten en het schilderwerk.

Artikel 2.4.c 2.4.c. wat is niet verzekerd?
- in de eigen vakantiewoning, stacaravan,...hierbij horen.

Artikel 2.4.c. wat is niet verzekerd?
- aan spullen die permanent aanwezig zijn in de eigen vakantiewoning, stacaravan of toercaravan (die als stacaravan
wordt gebruikt) en in eventuele bergingen of bijgebouwen
die hierbij horen.

Artikel 2.4.d Wat is het eigen risico?
- € 100,- voor elke gebeurtenis.
- Hebt u meerdere verzekeringen bij ons afgesloten?
En gelden er meerdere eigen risico’s? Dan geldt per
gebeurtenis één keer het hoogste eigen risico.

Artikel 2.4.d Wat is het eigen risico?
- Het eigen risico staat op het polisblad of in een clausule.
- Het eigen risico geldt per schade.
- Staan op het polisblad of in de clausules verschillende
eigen risico’s vermeld? Dan brengen wij het hoogste
eigen risico in mindering.
- Hebt u meerdere verzekeringen bij Zevenwouden
afgesloten? En gelden er voor een gebeurtenis verschillende eigen risico’s? Dan geldt voor deze gebeurtenis één
keer het hoogste eigen risico.

Zeker van elkaar.

Artikel 5 Wat bedoelen wij met...?
Beroepsgoederen: Spullen die u voor uw beroep of
bedrijf nodig hebt.

Bijzondere bezittingen:
h. mobiele telefoon, laptop, tablet, digitale bril en
smartwatch inclusief toebehoren en accessoires.

Artikel 5 Wat bedoelen wij met...?
Beroepsgoederen: Spullen die u voor uw beroep of bedrijf
nodig hebt.
Wij vergoeden geen schade aan beroeps- of bedrijfsmatige
aangeschafte mobiele telefoons, laptops, tablets, toebehoren en accessoires.
h. mobiele telefoon, laptop, tablet, digitale bril en
smartwatch inclusief toebehoren en accessoires mits
niet bedrijfs- of beroepsmatig aangeschaft.

Huurdersbelang: Alle verbeteringen, veranderingen
en vaste installaties die u hebt aangebracht aan het
gebouw dat u huurt. Deze verbeteringen hebt u zelf
betaald en bij een schade moet u deze voor eigen kosten
vervangen of repareren.

Huurdersbelang: Alle verbeteringen, veranderingen en
vaste installaties die u hebt aangebracht aan het gebouw
dat u huurt, inclusief terreinafscheidingen. Deze hebt u zelf
betaald en bij een schade moet u deze voor eigen kosten
vervangen of repareren.

Inboedel: Alle spullen uit de particuliere huishouding van
u en de personen waarmee u duurzaam samenwoont.
Ook de spullen van anderen waar u de verantwoordelijkheid voor hebt behoren tot de inboedel. Tot de
inboedel behoort ook zonwering. Inboedel is niet:
zwembaden inclusief accessoires, filterinstallatie en
afdekkappen of afdekzeilen, huisdieren, geld en
geldswaardig papier, vaartuigen, caravans, aanhangwagens, motorrijtuigen en onderdelen en accessoires
hiervan.

Inboedel: lle spullen uit de particuliere huishouding van u
en de personen waarmee u duurzaam samenwoont. Ook
de spullen van anderen waar u de verantwoordelijkheid
voor hebt behoren tot de inboedel. Tot de inboedel behoort
ook zonwering. Inboedel is niet: zwembaden inclusief
accessoires, filterinstallatie en afdekkappen of afdekzeilen,
huisdieren, geld en geldswaardig papier, vaartuigen,
caravans, aanhangwagens, motorrijtuigen en onderdelen
en accessoires hiervan.
Toevoegen:
Terreinafscheidingen: Bouwwerken, heggen, hagen of
bomenrijen op de grenzen van uw perceel. Wij rekenen
overige beplantingen niet tot terreinafscheidingen.
Tuingereedschap: Dit zijn gereedschappen die u in uw
tuin gebruikt voor het onderhoud van uw tuin inclusief
robotmaaiers en zitmaaiers. Niet tot tuingereedschap rekenen wij ander gereedschap, buitenkeukens, barbecues of
soortgelijke voorwerpen en/of accessoires daarvan.
Tuinmeubelen: Dit zijn alleen meubels die u in uw tuin
gebruikt. Niet tot tuinmeubelen rekenen wij ander huiraad, buitenkeukens, barbecues of soortgelijke voorwerpen
en/of accessoires daarvan.
Ongedierte: Dieren die overlast en/of schade veroorzken. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van een
beschermde diersoort.

Aan de inhoud van deze verschillenlijst is grote zorg besteed.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst.
Zevenwouden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. De verschillenlijsten zijn puur
informatief.

Zeker van elkaar.

