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Verschillenoverzicht Uit & Thuis/ALKP

Deze vergelijking is bedoeld ter informatie over de verschillen tussen de nieuwe Zevenwouden voorwaarden 
2021 en de oude voorwaarden. 

In dit overzicht staan de belangrijkste verschillen. Het betreft geen limitatieve opsomming. 

Woonhuis

Woonhuisverzekering  
Alle gevaren 2021 

ZW-WHS-02 

Verzekerde bedrag € 1.000.000,- € 750.000,- 

opruimingskosten geen maximum geen maximum 

Expertisekosten geen maximum geen maximum 

Salvagekosten geen maximum werd niet genoemd, 
maar is gedekt geen maximum 

Saneringskosten € 50.000,- € 50.000,- 

Kosten opslag en vervoer inboedel indien 
noodzakelijk voor herstel 

€ 10.000,-  Geen dekking 

Kosten noodvoorziening geen maximum € 10.000,- 

Eigendommen van derden Verzekerd bedrag € 750,- 

Storm Ook schade door harde wind Alleen dekking storm 

Trillingen door heien in de omgeving Meeverzekerd, bewijslast bij 
verzekerde 

Niet verzekerd 

Brand/ontploffing door ontwerp-, bouw-, 
installatiefouten  

Verzekerd 
Niet verzekerd indien 

verzekerde verwijtbare fout 
heeft gemaakt 

Niet verzekerd 

Dekking tijdens verbouw Geen beperking, alleen 
beperking schade als gevolg 

van niet wind- en waterdicht 

Beperkte dekking 

Laadpalen elektrische voertuigen Ook op terrein Alleen bevestigd aan woonhuis 

Zwembad en jacuzzi Alle gevaren EUG dekking 

Microcracks zonnepanelen Niet verzekerd Geen bepaling 

Tuinherstel € 50.000,- € 10.000,- 

Vervanging sloten € 750,- Niet verzekerd 

Herstelkosten hak en breekwerk € 1.750,- 
Indien géén blijvende 
zichtbare schade aan 

woonhuis, anders geen 
beperking 

Geen bepaling/beperking 
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Lekdetectie/opsporingskosten € 600,- 
indien zelf bedrijf 

ingeschakeld 

geen beperking 

Glasdekking Standaard Standaard 

Bestemming/gebruik Permanente particuliere 
bewoning 

Permanente particuliere bewoning 

Verhuur Particuliere huishoudens 
standaard verzekerd 

Optie 

Bed & Breakfast Maximaal 2 kamers/4 
slaapplaatsen standaard 

verzekerd 

Niet standaard verzekerd 

Kantoor /praktijk aan huis Standaard verzekerd Niet standaard verzekerd 

Eigen risico € 100,- 
voor alle schade (ook glas) 

afkoopbaar en mogelijkheid 
vrijwillig 

€ 100,- 
niet voor EUG schade (niet voor 

glas. Afkoopbaar en mogelijkheid 
vrijwillig 

Eigen risico storm € 200,- 
niet afkoopbaar 

€ 200,- 
wel afkoopbaar 

Voorschot schade 50% 40% 

Glasdekking

Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden 

Uitgesloten bewerkingen Geen uitsluiting Beschilderingen, opschriften, 
versieringen en etswerk 

Meeverzekerd douchewanden, broei- en 
hobbykas 

Niet meeverzekerd 

Lekraken isolatie glas Maximaal 10 jaar oud Niet verzekerd 

Eigen risico € 100,- 
Afkoopbaar (zie woonhuis of 

inboedel) 

Geen eigen risico 

Uitgesloten Schade door (ver)plaatsen, 
leegstand > 3 mnd, door 

verbouw en slechte 
eigenschap 

Schade door (ver)plaatsen, 
leegstand, in gedeelte waar 

verbouw plaastvindt en slechte 
eigenschap 

Glasvervanging < € 500,- vervanging zonder 
overleg mogelijk 

Geen bepaling 

Dit overzicht is puur informatief. Aan de inhoud van dit overzicht is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de 
informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Bij afwijkingen zijn de polisvoorwaarden en 
het polisblad bepalend voor de dekking.  


