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CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN OPSTALVERZEKERINGEN 2015 

ClusterClusterClusterCluster    VraagVraagVraagVraag    MalusMalusMalusMalus    BonusBonusBonusBonus    

  Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 0,8 1,2 

  Wat is de opzegtermijn in maanden tijdens het eerste verzekeringsjaar? 0,8 1,2 

  Wat is de opzegtermijn in maanden na het eerste verzekeringsjaar? 1,0 1,0 

Garantie Is de herbouwwaardegarantie onbeperkt? 0,8 1,2 

  Onder welke voorwaarden wordt garantie tegen onderverzekering gegeven? 1,0 1,0 

  Hoe lang is de herbouwwaardegarantie geldig? 0,8 1,2 

  Wat is het maximaal te verzekeren bedrag? 1,0 1,0 

Gedekte zaken Welke bouwaarden worden naast steen/hard standaard geaccepteerd (zonder aanvraag)? 0,8 1,2 

  Tot welk bedrag mag verzekerde schade (laten) herstellen zonder toestemming van de maatschappij vooraf? 1,0 1,0 

  Zijn terreinafscheidingen verzekerd? 1,0 1,0 

  Zijn aanbouw en bijgebouwen verzekerd? 1,0 1,0 

  Zijn aard- en nagelvaste zaken aan de buitenzijde van de woning gedekt? 1,0 1,0 

  Welke aard- en nagelvaste zaken aan de buitenzijde van de opstal zijn uitgesloten? 1,0 1,0 

  Zijn funderingen ook meeverzekerd? 1,0 1,0 

  Is glasdekking standaard of optioneel meeverzekerd? 1,0 1,0 

  Voor welke soorten glas is er dekking? 0,8 1,2 

  Waarvoor (welke evenementen) heeft men dekking tijdens aan- of verbouw van de woning? 0,8 1,2 

  Geldt de normale dekking indien de schade geen verband houdt met de aan/verbouw? 1,0 1,0 

  Waarvoor (welke evenementen) heeft men dekking tijdens leegstand van de woning? 0,8 1,2 

  Wat is de maximale termijn van onbeperkte dekking bij leegstand in maanden? 1,0 1,0 

Gedekte evenementen Is schade als gevolg van eigen gebrek of bederf gedekt? 0,8 1,2 

  Is schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van ontploffing gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van blikseminslag gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van inductie (na blikseminslag) gedekt? 1,0 1,0 
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  Is schade als gevolg van lucht- en ruimtevaartuigen gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van meteorieten gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van aanrijding en aanvaring gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van sneeuwdruk gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van omvallen van kranen en heistellingen gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van omvallen van bomen gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van het neerstorten van antennes gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van inbraak, diefstal of poging daartoe gedekt? 0,8 1,2 

  Is schade als gevolg van vandalisme gedekt? 0,8 1,2 

  Is schade als gevolg van neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater) gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond) gedekt? 1,0 1,0 

  Welke schade als gevolg van neerslag is uitgesloten? 0,8 1,2 

  Is schade als gevolg van overstroming gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van water welke onvoorzien uit leidingen is gestroomd gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van terugstromend rioolwater gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van grondwater gedekt? 1,0 1,0 

  Is waterschade door een defect waterbed gedekt? 1,0 1,0 

  Is waterschade door een defect aquarium gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van vochtdoorlating van muren gedekt? 1,0 1,0 

  Is hak- en breekwerk na lekkage gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade aan leidingen zelf bij lekkage gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van rook en roet gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van glasbreuk of -scherven gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van plunderingen, rellen en relletjes gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van slecht onderhoud gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van schimmels, ongedierte ed. gedekt? 1,0 1,0 
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  Is schade als gevolg van (huis)dieren gedekt? 0,8 1,2 

  Is schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie gedekt? 1,0 1,0 

  Is er vergoeding voor waardevermindering door vlekken, barsten en krassen? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van inkt, olie, vetten, verven, bijtende stoffen gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van verontreinigde bodem, lucht en water gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van verzakking, instorting en constructiefouten gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van herstel, aan- of verbouw van de woning gedekt? 1,0 1,0 

  Is schade als gevolg van inbeslagname, verbeurdverklaring en beschadiging door overheid gedekt? 1,0 1,0 

Gedekte kosten Zijn kosten en honoraria van contra-expert(s) meeverzekerd? Zo ja, boven het verzekerde bedrag? Tot welk bedrag of percentage? 1,0 1,0 

  Worden de bereddingkosten ook vergoed? Boven het verzekerde bedrag? Tot hoeveel procent? 1,0 1,0 

  Worden de opruimingskosten ook vergoed? Boven het verzekerde bedrag? Tot hoeveel procent? 0,8 1,2 

  Wat is de vergoeding voor saneringskosten (na schade)? 0,8 1,2 

  Wat is de vergoeding voor herstel van de tuin en herbeplanting? 1,0 1,0 

  Worden de kosten van door de overheid verplicht gestelde veiligheidsmaatregelen vergoed? Tot welk bedrag? 1,0 1,0 

  Wat is de vergoeding voor schade door huurderving? Welke termijn? 0,8 1,2 

  Wordt een bedrag voor huurderving uitgekeerd, ook als de woning niet (gedeeltelijk) wordt verhuurd? 1,0 1,0 

  Worden de kosten van tijdelijk verblijf elders vanwege schade woonhuis vergoed? Tot welk bedrag? 1,0 1,0 

  Is er dekking voor schade uit hoofde aansprakelijkheid ten opzichte van huurders? 1,0 1,0 

  Wat is de vergoeding voor noodvoorzieningen bij glasbreuk? 1,0 1,0 

  Worden de kosten van vervoer en opslag van de inboedel vanwege schade woonhuis vergoed? Tot welk bedrag? 1,0 1,0 

  Worden de kosten van bewaking van onbewoonbaar geworden woonhuis vergoed? Tot welk bedrag? 1,0 1,0 

  Worden de kosten van herstel/vervanging van hang- en sluitwerk agv verlies sleutels vergoed? Tot welk bedrag? 1,0 1,0 

Uitkering Wordt het schadebedrag geïndexeerd indien er geen garantie tegen onderverzekering is? Zo ja, geldt er ook een maximum? 1,0 1,0 

  Wat is de invloed op de uitkering als de garantie tegen onderverzekering is vervallen? 1,0 1,0 

  Waarop is de uitkering bij herbouwen van de opstal gebaseerd? 1,0 1,0 

  Waarop is de uitkering bij niet-herbouwen van de opstal gebaseerd? 1,0 1,0 

  Is het mogelijk een extra uitkering mee te verzekeren? Zo ja, welke dekking en wat is de toeslag? 1,0 1,0 
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Eigen risico Wat is het standaard overall eigen risico? 1,0 1,0 

  Is een afwijkend overall eigen risico mogelijk? 1,0 1,0 

  Wat is het eigen risico voor stormschades? 0,8 1,2 

  Wat is het eigen risico bij leegstaande woningen? 1,0 1,0 

  Geldt er een eigen risico voor glasschade? 0,8 1,2 

  Wat is het eigen risico bij schade agv inbraak of diefstal? 1,0 1,0 

  Wat is het eigen risico bij schade als gevolg van vandalisme? 1,0 1,0 

CLUSTERWEGING 

ClusterClusterClusterCluster    WegingWegingWegingWeging    

Algemeen 5% 

Garantie 10% 

Gedekte zaken 22% 

Gedekte evenementen 24% 

Gedekte kosten 26% 

Uitkering 5% 

Eigen risico 8% 

Totaal 100% 

 


