
 

 
Polisnummer A000CN1840 ATV Levenslust            

 
Brand/storm/vliegtuigschade  
De tuinhuisjes zijn collectief verzekerd tegen de risico’s brand/storm/vliegtuigschade.  
Het bestuur van de vereniging is de verzekeringnemer.  
De verzekerde som voor deze dekkingen bestaat uit de herbouwwaarde van de opstallen (huisje, 
de eventuele schuur en/of kas) op het betreffende tuinnummer en daarbij opgeteld de 
nieuwwaarde van de inboedel/tuininventaris.  
Bij schade wordt gecontroleerd of het verzekerde bedrag toereikend is. Mocht dit niet het geval zijn  

dan wordt onderverzekering toegepast. De eigenaar kan dan niet volledig schadeloos worden 
gesteld.  
In geval van stormschade is een eigen risico van toepassing van 2 o/oo van de verzekerde som  
met een minimum van € 227,= en een maximum van € 454,= per gebeurtenis.  
De premie bedraagt voor houten huisjes 2,40 o/oo en voor stenen huisjes 1,15 o/oo, exclusief  
21 % assurantiebelasting.  
 

 
Inbraak  
De verzekering kan worden uitgebreid met een inbraakdekking.  
Deze dekking is op basis van premier risque wat betekent dat niet de volle waarde hoeft te worden 
verzekerd. Eventuele inbraakschade (diefstal van goederen uit het huisje met sporen van braak) 
wordt vergoed tot maximaal de verzekerde som en tot maximaal de geleden schade.  

Iedere eigenaar kan zelf besluiten dit risico wel of niet mee te verzekeren.  
Minimum te verzekeren som is € 908,= en maximum is € 4.538,=  
Uitgesloten zijn: rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden, foto-en  
filmapparatuur. Gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april tevens audio-visuele- en 
computerapparatuur met toebehoren als vermeld in het clausuleblad behorende bij de 
polisvoorwaarden.  
Er is geen eigen risico van kracht.  

De minimumpremie bedraagt € 15,88 en de maximum premie € 26,76 exclusief 21 %  
assurantiebelasting.  
 
 

Glas tuinhuis  
Ook kan glasschade aan het tuinhuis en de eventuele schuur worden meeverzekerd (een eventueel 
aanwezige kas valt hier niet onder).  

Hierop is verzekerd breuk van glas in ramen en deuren dienende tot lichtdoorlating.  
Er is geen eigen risico van kracht.  
De premie bedraagt € 17,50 per tuinhuis exclusief assurantiebelasting.  
 
 
Glas broeikas  

Men kan glasschade aan de broeikas (geen platglas) meeverzekeren, echter uitsluitend in  
combinatie met een verzekerd tuinhuis.  
Er is geen eigen risico van kracht.  
De premie bedraagt 2,5 % van de nieuwwaarde van de kas met een minimumpremie van € 25,=  
per kas exclusief assurantiebelasting.  
 
 

-Uitsluitend aangebouwde opbergkisten (aan de huisjes vast) vallen onder de dekking van de polis.  

 Voor wat betreft de inbraakdekking dienen deze deugdelijk afgesloten te zijn.  
-Opstallen die in slechte staat verkeren zijn niet acceptabel voor de verzekering.  
-Zonnepanelen, bevestigd op het dak van het tuinhuis (niet op palen e.d.) zijn meeverzekerd tegen   
 diefstal, mits geplaatst volgens voorschrift van de leverancier. Foto’s worden opgevraagd van hoe 
 de panelen bevestigd waren.  
 Buiten het tuinseizoen bij voorkeur verwijderen en thuis opslaan (indien mogelijk) evenals 

  omvormers/accu’s etc.  
-Diefstal van (koperen) leidingen, geisers etc. aan de buitenzijde van het huisje is niet verzekerd   
 als er ten opzichte van het huisje niet is ingebroken.  
 

 



 

 

 
De totale jaarpremie wordt voorafgaand aan het verzekeringsjaar bij het bestuur in rekening  
gebracht, de penningmeester brengt de premies in rekening bij de betreffende leden.  
Jaarlijks per premievervaldatum wordt een specificatie afgegeven waarin de dekking per 
tuinnummer en de bijbehorende premies worden vermeld.  
 

Suppletie of restitutie van premie zal met betrekking tot tussentijdse wijzigingen niet worden  
berekend tenzij op enig moment in het verzekeringsjaar de verzekerde som meer dan 125 % van  
de volgens het laatste polisblad totaal verzekerde som gaat bedragen.  
Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het tussentijds meeverzekeren van glasschade aan 
broeikassen.  
Hiervoor wordt een polisblad met poliskosten afgegeven met premieverrekening vanaf datum  

ingang tot de eerstkomende premievervaldatum.  
 
Alle wijzigingen die in de loop van het jaar zijn doorgegeven worden 1 maand voor de vervalmaand 
verwerkt in de nieuwe specificatie welke bij de prolongatienota wordt verstrekt.  
Dit betekent dat wijzigingen die premiematig verwerkt moeten worden per vervaldatum uiterlijk op               

1 januari bij ons bekend moeten zijn.  
 

Gedurende het verzekeringsjaar kunnen wijzigingen worden doorgegeven d.m.v. een  
opgaveformulier.  
 
 
 
Schadebehandeling  
1) De tuineigenaar met een schade meldt zich bij het bestuur die hem, als het een gedekte schade 

betreft, een schadeformulier verstrekt.  
 
2) De tuineigenaar vult het schadeformulier in en levert het, met de op de schade betrekking 
hebbende stukken in;  

- bij inbraak of vandalisme, proces-verbaal van politie;  

- originele aankoopnota’s van gestolen goederen of uitgebreide specificatie hiervan;  

- originele aankoopnota’s van materialen aangekocht voor herstel, samen met een opgave van de  

  door de tuineigenaar bestede arbeidsuren die nodig zijn voor herstel van de schade;  

- bij grotere schade of schade die wordt hersteld door een bedrijf, een herstelofferte van dit bedrijf.  
 
3) Het bestuur controleert de hoogte van het opgegeven schadebedrag en accordeert het 
schadeformulier.  
 
4) Het schadeformulier met bijbehorende stukken wordt gezonden naar; Zicht B.V., Postbus 80, 
1800 AB Alkmaar.  

 
5) Zodra wij de stukken hebben ontvangen, wordt door ons beoordeeld of er een expert moet 
worden ingeschakeld, of dat er bescheiden of gegevens zijn die ontbreken. Als een expert wordt 
ingeschakeld, verzoeken wij deze contact op te nemen met de tuineigenaar.  
Indien er gegevens of bescheiden ontbreken vragen wij deze op.  
 

6) Indien er een schade-uitkering plaats kan vinden, wordt deze overgemaakt en wordt hiervan 
een bericht gestuurd.  
 
Bij een grote schade, zoals een grote brandschade of totaal verlies van een huisje, vernemen wij 

dit graag onmiddellijk telefonisch zodat wij, indien nodig, gelijk een expert kunnen inschakelen om 
de schade vast te stellen.  
 

 
Tips  
Het is belangrijk buiten het tuinseizoen geen goederen van waarde achter te laten.  
Laat gordijnen open, laat zien dat er niets te halen valt.  
Laat geen lucifers, aanstekers e.d. achter.  
Sluit ramen en deuren volledig. 


