
Surround Package Basiswaarborg

Bescherming gebouw en inboedel

Brand en aanverwante 
gevaren

schade aan gebouw door vandalisme of 
(poging tot) diefstal: tot 100 % van het ver-
zekerde bedrag voor het gebouw

in beide gevallen tot 12.500 EUR1

Diefstal2 • diefstal van juwelen: tot 25.000 EUR1

• diefstal met braak van inboedel in een 
gebouw dat max. 120 dagen per jaar ge-
huurd wordt: tot 10.000 EUR1 met maxi-
male tussenkomst voor waarden van 
3.500 EUR1

• diefstal van delen3 van het hoofdgebouw: 
tot 25.000 EUR1

• bij regelmatige bewoning is de niet-
bewoning toegestaan gedurende maxi-
maal 120 dagen

• diefstal van juwelen: tot 15 % van het 
verzekerde kapitaal Inboedel met een 
maximum van 15.000 EUR1

• diefstal met braak van inboedel in een 
gebouw dat max. 90 dagen per jaar ge-
huurd wordt: tot 10.000 EUR1 met maxi-
male tussenkomst voor waarden van 
3.500 EUR1

• diefstal van delen3 van het hoofdgebouw: 
tot 15.000 EUR1

• bij regelmatige bewoning is de niet-
bewoning toegestaan gedurende maxi-
maal 90 dagen

Alle Risico’s tablet-pc’s • alle onvoorziene en plotse schade aan 
tablet-pc’s tot 1.000 EUR1 die eigendom 
zijn van de verzekeringnemer of van de 
bij hem inwonende personen

• vergoeding in nieuwwaarde

• dekking in het verzekerde gebouw op 
het adres vermeld in de Bijzondere Voor-
waarden of in de studentenkamer of stu-
dentenstudio 

Waarborguitbreidingen:
niet gedekt.

Bescherming tuin en zwembad

Brand en aanverwante 
gevaren

• tot 15.000 EUR1 voor schade aan de tuin 
door (klein)vee, ezels, pony’s, paarden, 
hinden, hertachtigen en ander wild

• tot 15.000 EUR1 voor herstel van de tuin, 
indien er geen schade is aan de verze-
kerde goederen

• schade aan de tuin door dieren: niet 
gedekt

• tot 3.500 EUR1 voor herstel van de tuin in-
dien er geen schade is aan de verzekerde 
goederen

Storm, hagel, sneeuw- 
en ijsdruk 

• tot 15.000 EUR1 voor het herstel van de 
tuin, indien er geen schade is aan de 
verzekerde goederen

• voorwerpen of materialen buiten het ge-
bouw die niet definitief aan het gebouw 
of het terrein bevestigd zijn: tot 6.000 EUR1

• tot 3.500 EUR1 voor het herstel van de 
tuin, indien er geen schade is aan de 
verzekerde goederen

• tot 3.500 EUR1 voor tuin- en zwembad-
meubelen, tuinverlichting, barbecue en 
buitenkeuken
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Natuurrampen • zwembad, tennis- en golfterrein: tot 100 % 
van het verzekerde kapitaal Gebouw

• tot 6.000 EUR1 voor: bloempotten en plan-
tenbakken, tuin- en zwembadmeubelen, 
kussens en parasols, reinigingsappara-
tuur voor onderhoud van het zwembad, 
tuinverlichting, buitenkeuken, tuindecora-
tie, tuingereedschap, tuinrobot, verplaats-
baar zwembad, barbecue

• niet gedekt

• niet gedekt

Diefstal2 Diefstal en vandalisme tot 6.000 EUR1 voor:
• planten, bloempotten en plantenbakken

• tuin- en zwembadmeubelen, kussens en 
parasols, barbecue, reinigingsapparatuur 
voor onderhoud van het zwembad, tuin-
verlichting, buitenkeuken, tuindecoratie, 
tuingereedschap, tuinrobot, verplaatsbaar 
zwembad

• planten, bloempotten en plantenbakken: 
niet gedekt

• tuin- en zwembadmeubelen:  
tot 3.500 EUR1

Onderhoudskosten van 
zwembad/jacuzzi/vijver

Wij vergoeden n.a.v. een gedekt schadegeval 
de kosten voor het opnieuw met water vullen 
en de producten om zwembad/jacuzzi/vijver 
opnieuw gebruiksklaar te maken

niet gedekt

Diversen

Waarborguitbreidingen dekking voor tijdelijk verblijf of vakantie-
verblijf tot max. 120 dagen per jaar

dekking voor tijdelijk verblijf of vakantie-
verblijf tot max. 90 dagen per jaar

Toepassing van het even-
redigheidsbeginsel

evenredigheidsregel wordt niet toegepast 
indien de schade ≤ 6.000 EUR1 (excl. BTW)

evenredigheidsregel wordt niet toegepast 
indien de schade ≤ 3.500 EUR1 (excl. BTW)
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Voor de exacte modaliteiten van de waarborgen verwijzen wij naar de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de polis.
De gebruikte begrippen moeten gelezen worden zoals zij in de begripsomschrijvingen van de Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

1 De vermelde bedragen zijn tegen ABEX 690
2 Enkel van toepassing indien keuzewaarborg Diefstal onderschreven is
3 Andere dan zonnepanelen, zonnecollectoren, windturbines of windmolens
4 Modaliteiten: - Indien de inboedel verzekerd is
   - Motorvoertuigen voor privégebruik en eigendom van de verzekeringnemer of de bij hem inwonende personen
5 Zowel motorvoertuigen op < 4 wielen als motorvoertuigen op ≥ 4 wielen, quads en trikes blijven uitgesloten
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Bescherming motorvoertuigen 

In Surround Package4 zijn voor de motorvoertuigen volgende dekkingen van toepassing welke niet standaard voorzien 
zijn in de brandpolis Woning Select

Waarborgen Op de ligging van het risico zoals  
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden

Binnen in de autobergplaatsen voor  
privégebruik gelegen op een ander adres 
in België

Binnen het verze-
kerde gebouw

Buiten het verzeker-
de gebouw maar
binnen een straal
van max. 50 m te
rekenen van de in
de Bijzondere 
Voorwaarden ver-
melde ligging van
het risico

Brand, ontploffing en 
implosie

Voor het geheel van alle motorvoertuigen op ≥ 4 wielen ten belope van het verzekerde 
kapitaal Inboedel.

Storm Motorvoertuigen 
op ≥ 4 wielen ten 
belope van het 
verzekerde kapitaal 
Inboedel

Voor het geheel 
van alle 
motorvoertuigen5: 
tot 15.000 EUR1

Motorvoertuigen op ≥ 4 wielen ten belope 
van het verzekerde kapitaal Inboedel

Hagel, sneeuw- en 
ijsdruk

Motorvoertuigen 
op ≥ 4 wielen ten 
belope van het 
verzekerde kapitaal 
Inboedel

nvt Motorvoertuigen op ≥ 4 wielen ten belope 
van het verzekerde kapitaal Inboedel

Natuurrampen Voor het geheel van alle motorvoertuigen5 
tot 15.000 EUR1

nvt

Vallen van takken en 
bomen (niet cumuleer-
baar met de storm-
schade)

Motorvoertuigen 
op ≥ 4 wielen ten 
belope van het 
verzekerde kapitaal 
Inboedel

Voor het geheel 
van alle 
motorvoertuigen5: 
tot 15.000 EUR1

Motorvoertuigen op ≥ 4 wielen ten belope 
van het verzekerde kapitaal Inboedel

Diefstal met braak in de 
lokalen van het gebouw

Motorvoertuigen 
op ≥ 4 wielen: 
tot 15.000 EUR1

nvt nvt


