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Onderstaande bijzondere voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat dit
onderdeel is meeverzekerd. Indien bepalingen van deze bijzondere voorwaarden afwijken van de bepalingen in
de van toepassing zijnde algemene voorwaarden OV ALG dan geldt hetgeen is bepaald in deze bijzondere
voorwaarden.

Art. 1

Begripsomschrijvingen
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1

Verzekerde
a. de verzekeringnemer
b. degene die met toestemming van verzekeringnemer gebruik maakt van de recreatiewoning.

1.2

Recreatiewoning
de in de polis omschreven recreatiewoning met fundering en vast gemonteerde toebehoren in en aan
de recreatiewoning, zonnepanelen en terreinafscheidingen.

1.3

Inboedel
Alle roerende zaken, die tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en de met hem in
duurzaam gezinsverband samenwonende personen behoren, met inbegrip van:
- antennes, zonweringen en rolluiken voor zover bevestigd aan het woonhuis;
- motorrijwielen met een cylinderinhoud minder dan 50 cc;
- motorisch voortbewogen grasmaaimachines en kinderspeelgoed, die een snelheid van 16 km per
uur niet kunnen overschrijden;
- kleine huisdieren;
- zwembaden en/of jacuzzi’s met alle aan- en toebehoren (indien niet verzekerd bij de
opstalverzekering).
met uitzondering van:
- geld en geldswaardige papieren;
- motorrijtuigen (anders dan motorrijwielen met een cylinderinhoud minder dan 50 cc), caravans,
aanhangwagens en (lucht-)vaartuigen, alsmede onderdelen en accessoires van deze rijtuigen en
OV RCW2010 / 10-2010 / 1-9

(lucht-) vaartuigen;
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- zaken die bestemd zijn voor industriële, handels- of beroepsdoeleinden;
- zaken met een artistieke, antiquarische of zeldzaamheidswaarde.
Fietsen, brom- en snorfietsen worden slechts tot de inboedel gerekend indien zij zich in het woonhuis
bevinden.
1.4

Kostbaarheden
beeld- en geluidsapparatuur (zoals televisie, radio, foto, film, video en dergelijke inclusief toebehoren
en accessoires), computerapparatuur (inclusief software), autoradiofrontje, (auto)
telecommunicatieapparatuur (waaronder mobiele telefoons), sieraden (waaronder te verstaan juwelen,
echte parels, voorwerpen van edelmetaal of -gesteente), horloges, bontwerk, kijkers en andere
optische instrumenten.

1.5

Herbouwwaarde
het bedrag, dat onmiddellijk voor de gebeurtenis benodigd zou zijn voor herbouw van de
recreatiewoning op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming en naar bouwaard volledig
gelijkwaardig.

1.6

Verkoopwaarde
de geschatte opbrengst van de recreatiewoning bij verkoop na aftrek van de waarde van de grond.

1.7

Nieuwwaarde
het bedrag, dat onmiddellijk voor de gebeurtenis benodigd zou zijn voor het verkrijgen van nieuwe
zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

1.8

Dagwaarde
de nieuwwaarde verminderd met een bedrag wegens waardevermindering door veroudering en slijtage.

1.9

Glas
De glas- en kunststofruiten in:
- ramen en deuren van de recreatiewoning;
- windschermen, balkonafscheidingen en terreinafscheidingen die bij de recreatiewoning horen.

Art. 2

Algemene uitsluitingen

2.1

Geen uitkering wordt verleend voor schade, kosten of verlies:
a. ontstaan door onvoldoende onderhoud van of onvoldoende zorg voor het verzekerde;
b. door overstroming ongeacht waardoor deze is veroorzaakt. Deze uitsluiting geldt niet voor brand en
ontploffing veroorzaakt door overstroming.

Art. 3

Algemene schaderegeling

3.1

Indien op uw verzekering de rubriek Alle gevaren van toepassing is (inclusief glasdekking) geldt het
navolgende voor wat betreft vergoeding glasschade:
Vergoeding van het schadebedrag of vervanging van het glas:
Bij breuk van het verzekerde glas heeft de verzekerde de keuze om:
a. dit zo spoedig door ons te laten vervangen door glas van ten minste dezelfde kwaliteit of
b. de kostprijs van glas van dezelfde soort en kwaliteit in geld door ons te laten vergoeden. Wij
vergoeden dan ook de kosten voor het inzetten van het glas in de sponningen. Overige
herstelkosten vergoeden wij niet.
c. Vrijheid van reparatie
De verzekerde mag bij een gedekte schade zonder onze machtiging tot maximaal € 500,= de
schade laten herstellen door een plaatselijke glashandel. Wij vergoeden na ontvangst van de
gespecificeerde rekening de herstelkosten.

3.2

Na schade blijven de verzekerde bedragen gehandhaafd voor de duur van de verzekering.

Art. 4

Waardebepaling bij schade

4.1

Recreatiewoning met stenen bouwaard en harde dakbedekking.
Basis voor de berekening van een uitkering is de herbouwwaarde van de recreatiewoning tot maximaal
het verzekerd bedrag.

4.2

Recreatiewoning met kunststof of houten bouwaard
Basis voor de berekening van een uitkering is:
a. de herbouwwaarde van de recreatiewoning tot maximaal het verzekerd bedrag, voor zover de
recreatiewoning niet ouder is dan 10 jaar;
b. de dagwaarde van de recreatiewoning tot maximaal het verzekerd bedrag, wanneer de
recreatiewoning ouder is dan 10 jaar.
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4.3

Wanneer de bouwaard afwijkt van hetgeen omschreven in artikel 4.1 en 4.2, of een recreatiewoning met
een bouwaard betreft zoals genoemd in artikel 4.2, met een bitumen dakbedekking, is de basis voor de
berekening van een uitkering:
a. de nieuwwaarde van de recreatiewoning tot maximaal het verzekerd bedrag, voor zover de
recreatiewoning niet ouder is dan 5 jaar;
b. de dagwaarde van de recreatiewoning tot maximaal het verzekerd bedrag, wanneer de
recreatiewoning ouder is dan 5 jaar.

4.4

Inboedel
Basis voor de berekening van een uitkering is de nieuwwaarde tot maximaal het verzekerd bedrag:
a. In afwijking hiervan houden wij de dagwaarde aan voor:
- zaken waarvan de dagwaarde voor de gebeurtenis minder bedraagt dan 40 % van de
nieuwwaarde;
- zaken die anders gebruikt worden dan waarvoor zij bestemd zijn;
- bromfietsen en bromscooters.

Art. 5

Uitkering

5.1

Recreatiewoning
De maximale uitkering is:
in geval van herstel of herbouw van de recreatiewoning: de volgens artikel 4 vastgestelde waarde

5.2

5.3

in geval er geen herstel of herbouw van de recreatiewoning plaatsvindt: het verschil tussen de
verkoopwaarde van de recreatiewoning onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis tot
maximaal het verzekerd bedrag. Wanneer de uitkering volgens artikel 4 op basis van dagwaarde
plaatsvindt, wordt tot ten hoogste deze dagwaarde uitgekeerd.
Inboedel
De maximale uitkering is:
bij totaal verlies: de volgens artikel 4.4 vastgestelde waarde, verminderd met de waarde van eventuele
restanten;

5.4

bij beschadiging: de herstelkosten tot maximaal het volgens artikel 5.3 uit te keren bedrag;

5.5

bij diefstal van kostbaarheden: ten hoogste 50 % van het voor inboedel verzekerd bedrag.

Art. 6

Bijzondere dekkingsbepalingen
Als schade door brand wordt ook beschouwd de schade die door blussing van brand is ontstaan.
Indien sprake is van (tijdelijke) verhuur van de recreatiewoning bestaat uitsluitend dekking indien is
voldaan aan de volgende criteria:
a. de recreatiewoning moet eigendom zijn van een particulier;
b. er moet sprake zijn van verhuur ten behoeve van recreatieve doeleinden;
c. er is sprake van maximaal 6 maanden per jaar verhuur, al dan niet aaneengesloten;
d. het is toegestaan voor het verhuren gebruik te maken van een professionele bemiddelaar;
Indien sprake is van een recreatiewoning met een dakbedekking van (deels) riet en er sprake is van
stoken met vaste brandstoffen in een open haard en/of kachel, dan geldt het volgende:
Indien de rookkanalen aangesloten zijn op een open haard (niet zijnde een gashaard) of allesbrander
dienen deze, op straffe van verlies van het recht op schadevergoeding, voorzien te zijn van deugdelijke
goedgekeurde vonkenvangers. De aanbevolen maaswijdte bedraagt minimaal 9,5 mm en maximaal
12,5 mm. De totale netto doorlaat (de gaten zonder het gaas) van een vonkenvanger moet minimaal
drie keer zo groot zijn als de doorlaat van het rookkanaal.

Art. 7

Eigen risico
In geval van stormschade aan de recreatiewoning is een eigen risico van € 100,= van toepassing.

Art. 8

Onderverzekering

8.1

Wanneer het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning lager is dan de herbouwwaarde/nieuwwaarde,
rekening houdend met het gestelde in artikel 9, is de maatschappij slechts een uitkering verschuldigd
naar verhouding van het verzekerd bedrag tot de herbouwwaarde/nieuwwaarde van de
recreatiewoning. In geval van uitkering op basis van dagwaarde vindt geen onderverzekering plaats.

8.2

Wanneer het verzekerd bedrag voor inboedel lager is dan de nieuwwaarde, rekening houdend met het
gestelde in artikel 9, is de maatschappij slechts een uitkering verschuldigd naar verhouding van het
verzekerd bedrag tot de nieuwwaarde van de inboedel.
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In afwijking van het bovenstaande doet de maatschappij bij schade geen beroep op
onderverzekering, wanneer het verzekerd bedrag voor inboedel lager is dan de nieuwwaarde.
Deze regeling geldt tot een verzekerd bedrag van € 5.000,=
Wanneer het verzekerd bedrag de € 5.000,= te boven gaat, is al het meerdere boven dit bedrag
uitgesloten van premier-risque dekking. De maatschappij is voor het meerdere bedrag, in geval van
onderverzekering, slechts een uitkering verschuldigd naar verhouding van het verzekerd bedrag,
tot de nieuwwaarde van de inboedel.

Art. 9

Indexering
Ieder jaar worden op de prolongatiedatum de verzekerde bedragen naar boven afgerond op een
veelvoud van € 100,= verhoogd of verlaagd. De premie wordt in evenredigheid met de verhoging of
verlaging aangepast:

9.1

voor de recreatiewoning:
overeenkomstig een door een erkend instituut vastgesteld prijsindexcijfer voor herbouwkosten van
woningen

9.2

voor de inboedel:
overeenkomstig een door een erkend instituut vastgesteld prijsindexcijfer voor woninginboedels.

9.3

Wanneer bij schade blijkt dat de waarde van de recreatiewoning of van de inboedel hoger is dan het op
de laatste prolongatiedatum overeenkomstig de indexcijfers vastgestelde bedrag, wordt voor een
regeling van de schade het verzekerd bedrag verhoogd met ten hoogste 25 %.

Rubrieken
Alle gevaren
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat deze rubriek is verzekerd.

Art. 10

Omvang van de dekking

10.1

Verzekerd is de materiële schade aan de recreatiewoning en de eventueel meeverzekerde in de
recreatiewoning aanwezige inboedel die is ontstaan door:
a. diefstal, na braak aan de afsluitingen van de recreatiewoning;
b. een voor verzekerde plotselinge onvoorziene gebeurtenis.

10.2

Wanneer de recreatiewoning wordt ge- of verbouwd is er uitsluitend dekking voor:
a. materiële schade aan de voor de bouw benodigde en op het bouwterrein of in de recreatiewoning
aanwezige bouwmaterialen, die het gevolg is van brand, ontploffing, blikseminslag, luchtverkeer of
storm;
b. schade als gevolg van diefstal van nog te plaatsen/installeren zaken die zich in de recreatiewoning
bevinden en die zullen gaan behoren tot de recreatiewoning. Dit geldt uitsluitend wanneer aan alle
onderstaande voorwaarden is voldaan:
- er zijn sporen van braak aan de recreatiewoning;
- de recreatiewoning is afgesloten;
- onbevoegden hebben geen vrije toegang tot de recreatiewoning;
- de sleutels van de recreatiewoning worden door verzekerde beheerd.

10.3

Wanneer de recreatiewoning gewoonlijk per seizoen wordt gedemonteerd en elders wordt opgeslagen
is verzekerd, tijdens de periode van opslag, schade aan de recreatiewoning en de eventueel
meeverzekerde inboedel door:
a. brand en ontploffing, ook als gevolg van eigen gebrek;
b. blikseminslag en inductie. Onder inductie wordt verstaan schade aan elektrische of elektronische
apparatuur en/of installaties door overspanning/inductie ten gevolge van bliksem, ongeacht of zich
een blikseminslag aan of in de nabijheid van het verzekerde heeft voorgedaan;
c. luchtverkeer;
d. diefstal na braak aan het gebouw waarin de recreatiewoning is opgeslagen;
e. een ongeval, het vervoermiddel overkomen tijdens het transport van de recreatiewoning van/naar
de opslagplaats van de recreatiewoning.

10.4

Eveneens wordt dekking verleend voor schade aan de eventueel meeverzekerde inboedel tijdens
vervoer in een privévervoermiddel tussen de vaste woning van verzekeringnemer en de
recreatiewoning door:
a. een ongeval overkomen aan het privévervoermiddel;
b. diefstal na braak aan het privévervoermiddel tot ten hoogste € 250,= per gebeurtenis;
c. diefstal van het privévervoermiddel.
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d. Glas.
Wij bieden dekking voor
1. de kosten die bij breuk van glas moeten worden gemaakt voor de vervanging daarvan.
Onder glas verstaan wij:
- glas- en kunststofruiten in ramen en deuren;
- zonwerend materiaal tussen dubbelwandige ruiten;
- glas- en kunststofruiten in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen;
- zonnepanelen;
- glaspanelen die dienen als gevelversiering.
Tot een maximum van € 500,= per gebeurtenis is gedekt:
- breuk van gebrandschilderd, versierd, geëtst en gebogen glas;
- het na breuk opnieuw aanbrengen van beschilderingen en beletteringen;
2. de kosten van een noodzakelijke voorziening in geval van breuk van de glas- en kunststofruiten;
3. de schade aan de inboedel van de verzekerde als de schade is veroorzaakt door breuk van het
glas. Wij vergoeden maximaal € 750,= per gebeurtenis;
4. de schade aan de recreatiewoning door het onvoorzien breken van de glas- en kunststofruiten
of van vaste spiegels.

Art. 11

Dekking boven het verzekerd bedrag

11.1

Boven het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning respectievelijk de eventueel meeverzekerde
inboedel wordt in geval van een verzekerde gebeurtenis uitkering verleend voor:
a. bereddingskosten;
b. expertisekosten;
c. Salvagekosten.

11.2

Tot ten hoogste 10 % van het verzekerd bedrag per hieronder genoemd onderdeel wordt in geval van
een verzekerde gebeurtenis uitkering verleend voor:
a. opruimingskosten;
b. noodzakelijke kosten van vervoer en opslag van het verzekerde;
c. extra kosten voor maatregelen, die verzekerde na en in verband met een gedekte gebeurtenis op
overheidsvoorschrift heeft moeten treffen;
d. herstelkosten van de bij de recreatiewoning behorende tuin als gevolg van schade aan de
recreatiewoning door een gedekte gebeurtenis, met uitzondering van schade die is veroorzaakt door
storm, water of neerslag.

11.3

Boven het verzekerd bedrag wordt uitkering verleend voor huur van een vervangend verblijf, als de
recreatiewoning ten gevolge van een gedekte gebeurtenis verloren is gegaan of zodanig is beschadigd,
dat het onbewoonbaar is. Vergoeding van deze kosten vindt plaats onder aftrek van kosten die onder
normale omstandigheden zouden zijn gemaakt of van restituties.
De vergoeding bedraagt ten hoogste € 125,= per dag voor alle verzekerden tezamen, met een
maximum van € 1.250,= per gebeurtenis.

Art. 12

Bijzondere uitsluitingen

12.1

Geen uitkering wordt verleend voor schade, kosten of verlies:
a. ontstaan doordat verzekerde de waterleiding en de daarop aangesloten reservoirs en toestellen niet
of onvoldoende heeft beschermd tegen bevriezing;
b. door water, stoom en neerslag als gevolg van montage of constructiefouten van het verzekerde;
c. ontstaan als gevolg van geleidelijk werkende (weer)invloeden;
d. ontstaan door grondverzakking en/of grondverschuiving;
e. ontstaan door ongedierte;
f. ontstaan door ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden;
g. niet zijnde schade door brand, die is veroorzaakt tijdens herstel- en onderhoudswerkzaamheden
aan de recreatiewoning, verbouwing, bewerking of reiniging daarvan;
h. bestaand in of als gevolg van eigen gebrek. Een eigen gebrek is een ongunstige eigenschap in of
van de verzekerde zaak of enig onderdeel daarvan, die niet hoort voor te komen in zaken van
dezelfde soort. Deze uitsluiting geldt niet voor schade die door brand of ontploffing is ontstaan.
i. Wij verlenen geen dekking voor schade aan glas door breuk die:
- is veroorzaakt terwijl de recreatiewoning leeg stond;
- is ontstaan in de tijd dat de recreatiewoning in aanbouw of verbouw was;
- het gevolg is van eigen gebrek bij glas in lood, draadglas en kunststof ruiten.

Art. 13

Eigen risico
Voor schade die ontstaan is als gevolg van een andere gebeurtenis dan genoemd in artikel 14 geldt een
eigen risico van € 100,=
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Uitgebreid
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat deze rubriek is verzekerd.

Art. 14

Omvang van de dekking

14.1

Verzekerd is schade aan of verlies van de recreatiewoning en de eventueel meeverzekerde inboedel
door:
a. brand en ontploffing, ook als gevolg van eigen gebrek;
b. blikseminslag en inductie. Onder inductie wordt verstaan schade aan elektrische of elektronische
apparatuur en/of installaties door overspanning/inductie ten gevolge van bliksem, ongeacht of zich
een blikseminslag aan of in de nabijheid van het verzekerde heeft voorgedaan;
c. zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien als gevolg van hitte-uitstraling door een andere
zaak of door aanraking met die zaak;
d. luchtverkeer;
e. storm, waaronder wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde
(windkracht 7 en hoger);
f. neerslag, onvoorzien de recreatiewoning binnengedrongen via daken, balkons en vensters, één en
ander door overlopen of lekkage van daken, dakgoten of bovengrondse afvoerpijpen van de
recreatiewoning;
g. water en stoom, onvoorzien gestroomd of overgelopen uit centrale verwarmingsinstallaties,
waterleidingen en daarop aangesloten toestellen en sanitair;
h. olie, onvoorzien gestroomd uit de zich binnen de recreatiewoning bevindende leidingen,
reservoirs of tanks van een op een schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie;
i. rook en roet, plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen van de recreatiewoning
aangesloten verwarmingsinstallatie;
j. aanrijding en aanvaring van de recreatiewoning door voeren vaartuigen, en door daarvan afgevallen
lading;
k. inbraak of een poging daartoe;
l. vandalisme na wederrechtelijk binnendringen;
m. diefstal, na braak aan de afsluitingen van de recreatiewoning.

14.2

Wanneer de recreatiewoning gewoonlijk per seizoen wordt gedemonteerd en elders wordt opgeslagen
is verzekerd, tijdens de periode van opslag, schade aan de recreatiewoning en de eventueel
meeverzekerde inboedel door:
a. brand en ontploffing, ook als gevolg van eigen gebrek;
b. blikseminslag;
c. luchtverkeer;
d. diefstal na braak aan het gebouw waarin de recreatiewoning is opgeslagen;
e. een ongeval, het vervoermiddel overkomen tijdens het transport van de recreatiewoning van/naar
de opslagplaats van de recreatiewoning.

14.3

Eveneens wordt dekking verleend voor schade aan de eventueel meeverzekerde inboedel tijdens
vervoer in een privévervoermiddel tussen de vaste woning van verzekeringnemer en de
recreatiewoning door:
a. een ongeval overkomen aan het privévervoermiddel;
b. diefstal na braak aan het privévervoermiddel tot ten hoogste € 250,= per gebeurtenis;
c. diefstal van het privévervoermiddel.

Art. 15

Dekking boven het verzekerd bedrag

15.1

Boven het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning respectievelijk de eventueel meeverzekerde
inboedel wordt in geval van een verzekerde gebeurtenis uitkering verleend voor:
a. bereddingskosten;
b. expertisekosten;
c. Salvagekosten

15.2

Tot ten hoogste 10 % van het verzekerd bedrag per hieronder genoemd onderdeel wordt in geval van
een verzekerde gebeurtenis uitkering verleend voor:
a. opruimingskosten;
b. noodzakelijke kosten van vervoer en opslag van het verzekerde;
c. extra kosten voor maatregelen, die verzekerde na en in verband met een gedekte gebeurtenis op
overheidsvoorschrift heeft moeten treffen;
d. herstelkosten van de bij de recreatiewoning behorende tuin als gevolg van schade aan de
recreatiewoning door een gedekte gebeurtenis, met uitzondering van schade die is veroorzaakt door
storm, water of neerslag.
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15.3

Boven het verzekerd bedrag wordt uitkering verleend voor huur van een vervangend verblijf, als het
recreatiewoning ten gevolge van een gedekte gebeurtenis verloren is gegaan of zodanig is beschadigd,
dat het onbewoonbaar is. Vergoeding van deze kosten vindt plaats onder aftrek van kosten die onder
normale omstandigheden zouden zijn gemaakt of van restituties.
De vergoeding bedraagt ten hoogste € 125,= per dag voor alle verzekerden tezamen, met een
maximum van € 1.250,= per gebeurtenis.

Art. 16

Bijzondere uitsluitingen

16.1

Geen uitkering wordt verleend voor schade, kosten of verlies:
a. ontstaan doordat verzekerde de waterleiding en de daarop aangesloten reservoirs en toestellen niet
of onvoldoende heeft beschermd tegen bevriezing;
b. door water, stoom en neerslag als gevolg van montage of constructiefouten van het verzekerde;
c. ontstaan als gevolg van geleidelijk werkende (weer)invloeden.

Beperkt
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat deze rubriek is verzekerd.

Art. 17

Omvang van de dekking

17.1

Verzekerd is schade aan of verlies van de recreatiewoning en de eventueel meeverzekerde inboedel
door:
a. brand en ontploffing, ook als gevolg van eigen gebrek;
b. blikseminslag en inductie. Onder inductie wordt verstaan schade aan elektrische of elektronische
apparatuur en/of installaties door overspanning/inductie ten gevolge van bliksem, ongeacht of zich
een blikseminslag aan of in de nabijheid van het verzekerde heeft voorgedaan;
c. luchtverkeer;
d. storm, waaronder wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde
(windkracht 7 en hoger);
e. inbraak of een poging daartoe.

17.2

Verzekerd is diefstal van de eventueel meeverzekerde inboedel wanneer aan de recreatiewoning
sporen van braak aanwezig zijn.

17.3

Verzekerd is schade aan of verlies van de recreatiewoning en de eventueel meeverzekerde inboedel
wanneer de recreatiewoning gewoonlijk per seizoen wordt gedemonteerd en elders wordt opgeslagen,
tijdens de periode van opslag door:
a. brand en ontploffing, ook als gevolg van eigen gebrek;
b. blikseminslag;
c. luchtverkeer.

Art. 18

Dekking boven het verzekerd bedrag

18.1

Boven het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning respectievelijk de eventueel meeverzekerde
inboedel wordt in geval van een verzekerde gebeurtenis uitkering verleend voor:
a. bereddingskosten;
b. expertisekosten;
c. Salvagekosten.

18.2

Tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag per hieronder genoemd onderdeel wordt in geval van
een verzekerde gebeurtenis uitkering verleend voor:
a. opruimingskosten;
b. noodzakelijke kosten van vervoer en opslag van het verzekerde;
c. extra kosten voor maatregelen, die verzekerde na en in verband met een gedekte gebeurtenis op
overheidsvoorschrift heeft moeten treffen.
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Clausuleblad Recreatiewoning
Indien op het polisblad een of meerdere van de hieronder vermelde clausulenummers is/zijn vermeld, dan
geldt de inhoud van de betreffende clausule in aanvulling op, respectievelijk ter vervanging van het gestelde in de
algemene- en/of bijzondere voorwaarden.
De inhoud van een van toepassing gestelde clausule kan een uitbreiding of een beperking van de dekking
inhouden en gaat daarom voor op de bepalingen zoals vermeld in de algemene- en/of bijzondere voorwaarden.

7502

Inbraakbeveiliging Recreatiewoning verzekering
In aanvulling op de Algemene voorwaarden geldt dat inbraak en diefstal alleen verzekerd zijn indien de
woning voorzien is van deugdelijk (vergelijkbaar met 2 sterren SKG-gecertificeerd) hangen sluitwerk én
van ter plaatse gebruikelijke inbraakwerende maatregelen zoals (rol)luiken en/of tralies voor ramen en
deuren. Mocht de recreatiewoning niet aan deze voorwaarden voldoen, dan geldt er voor inbraak- en
diefstalschades een extra eigen risico van € 1.000,=.
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