Belangrijkste dekkingen van uw nieuwe woonhuisverzekering bij Meeùs

U heeft van ons een voorstel gekregen voor een nieuwe verzekering.
De kenmerken van uw nieuwe verzekering vindt u in de tweede kolom.
In één van de andere kolommen staan de kenmerken van uw oude verzekering.
Op uw oude polisblad staat het voorwaardennummer, zodat u kunt zien welke verzekering u had.

Overzicht belangrijkste dekkingen

UMGS

Uw oude verzekering staat in 1 van de onderstaande kolommen. Kijk op uw
oude polisblad voor het voorwaardennummer.
Reaal WP0804
Reaal CATW06

Voorwaarden nummer

OV WHS

WP0804

CATW06

Productnaam

Meeùs individuele
woonhuisverzekering

Reaal WP0804

Reaal CATW06

dagelijks opzegbaar

na 1 jaar dagelijks opzegbaar met een na 1 jaar dagelijks opzegbaar met een
termijn van 1 maand
termijn van 1 maand

2 maanden

3 maanden

3 maanden

Kosten van herstel leiding plus de
gevolgschade.
Hak- en breekwerk is verzekerd, indien
geen gevolgschade tot maximaal
€ 3.500,00.

Kosten van herstel leiding plus de
gevolgschade.
Hak- en breekwerk is verzekerd.

Kosten van herstel leiding plus de
gevolgschade.
Hak- en breekwerk is verzekerd.

Tenzij veroorzaakt door brand of
ontploffing

Tenzij veroorzaakt door brand of
ontploffing

Uw nieuwe verzekering

Algemeen
Opzegtermijn

Garantie tegen onderverzekering
Toelichting GTO
Dekking
All risks
Extra uitgebreid
Meldingstermijn risicowijziging
Water en stoom uit leidingen, cv's,
sprinklerinstallaties, sanitaire en andere
toestellen
Toelichting water en stoom uit leidingen

Terugstromen van water uit openbare
riolering, afvoerbuizen, sanitaire en andere
toestellen
Toelichting Terugstromen

Verzekerd tot maximaal € 25.000,00

Regen-, sneeuw-, hagel- en smeltwater;
gedekt indien niet binnengedrongen door
openstaande ramen, deuren en luiken
Overstroming
Toelichting overstroming

Dijkdoorbraak
Toelichting Dijkdoorbraak

Glas
Toelichting Glas

Bijgebouwen op het risico-adres
Toelichting Bijgebouwen

Fundering
Toelichting fundering
Woning in aan- of verbouw

Overstroming als gevolg van extreme
lokale neerslag is verzekerd

Dijkdoorbraak als gevolg van extreme
lokale neerslag is verzekerd

standaard verzekerd inclusief lekslaan
binnen 10 jaar tot maximaal € 500,00

gedekt, mits op polisblad aangegeven

op ander adres: tegen aanvullende premie
te verzekeren

Tenzij op polisblad aangegeven

Tenzij op polisblad aangegeven

Toelichting woning in aan- of verbouw

gedekt is schade door brand, ontploffing,
storm, blikseminslag en luchtvaartuigen

gedekt is schade door brand,
ontploffing, storm, blikseminslag en
luchtvaartuigen

gedekt is schade door brand, storm,
ontploffing, blikseminslag en
luchtvaartuigen. Deze beperkingen
gelden niet als aangetoond kan worden
dat schade niet is veroorzaakt door
verbouwing. Tevens schade door
diefstal aan de buitenzijde van het
gebouw en diefstal apparatuur en
bouwmaterialen.

Leegstaande panden

Leegstand is risicowijziging en moet
worden doorgegeven door relatie binnen 2
maanden. Verzekeraar neemt vervolgens
actie en bepaalt dekking.

schade door vorst aan de leidingen,
toestellen en installatie aan de
binnenkant van de woning is niet
verzekerd, als de woning langer dan
twaalf maanden leegstaat is schade
als gevolg van inbraak, diefstal,
vandalisme niet verzekerd

Leegstand is risicowijziging en moet
worden doorgegeven door relatie
binnen 3 maanden. Verzekeraar neemt
vervolgens actie en bepaalt dekking.

Onbeperkt:
- Bereddingskosten
- Tuinaanleg (indien veroorzaakt door
b.o.b., luchtvaartuigen, aanrijding en
aanvaring)
- Vervangend verblijf (als bij
opleveringsdatum het woonhuis niet
betrokken kan worden door brand, tot
maximaal 52 weken, bij geen herstel
maximaal 10 weken)

Tot maximaal het verzekerde bedrag
per rubriek:
- Bereddingskosten

Geen glasdekking voor leegstaand pand.

Tennisbanen, zwembaden en jacuzzi's
gedekt met uitzondering van vorstschade

Aanvullende vergoedingen

Onbeperkt:
- Bereddings, Expertise, Salvage
Tot maximaal 10% van het verzekerde
bedrag per rubriek
- Opruimingskosten
- Saneringskosten
- Noodvoorziening
- Tuinaanleg
- Wettelijke extra kosten
- Huurderving (maximaal 52 weken, wordt
schade niet herstelt dan maximaal 12
weken)

Tot maximaal€10.000,00:
Huurderving (maximaal 52 weken

Tot maximaal 20% van het
verzekerde bedrag per rubriek:
- Opruimingskosten
- Saneringskosten

Tot maximaal 10% van het verzekerde
bedrag per rubriek:
-Huurderving (maximaal 52 weken, bi j
geen herstel maximaal 10 weken)
- Saneringskosten
Tot maximaal 20% van het verzekerde
bedrag per rubriek:
- Tuinsaanleg (indien veroorzaakt door
b.o.b., luchtvaartuigen, aanrijding en
aanvaring)
- Opruimingskosten
Niet gedekt:
- Vervangend verblijf (als bij
opleveringsdatum het woonhuis niet
betrokken kan worden door brand

Kosten van vervanging van sloten
gedekt boven het verzekerd bedrag tot
maximaal € 600,00

gedekt na diefstal of beroving boven
het verzekerde bedrag tot 10% van
het verzekerde bedrag tot maximaal €
350,00

gedekt na diefstal of beroving boven
het verzekerde bedrag tot 10% van
het verzekerde bedrag tot maximaal €
350,00

Standaard eigen risico

Standaard € 100,00, vervalt bij herstel in
natura
Keuze eigen risico: € 200,00, € 350,00, €
600,00

Standaard € 50,00

€ 0,00, bij schade door diefstal tijdens
aan- en verbouw dan (extra) eigen
risico € 225,00

Eigen risico bij glasschade

Standaard € 100,00, vervalt bij herstel in
natura
Standaard € 250,00 bij stormschade

Standaard € 50,00

Eigen risico bij stormschade

Standaard € 250,00

2 promille van verzekerd bedrag,
minimaal € 225,00, maximaal €
450,00

Extra eigen risico bij alle van buiten komende
onheilen

niet van toepassing, standaard of gekozen
eigen risico is van toepassing

€ 0,00, € 150,00, € 250,00 of €
500,00 afhankelijk van keuze
verzekerde

Voorwaarden nummer

OV WHS

WP0804

Eigen risico

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

€ 0,00

2 promille van verzekerd bedrag,
minimaal € 225,00, maximaal € 450,00

€ 50,00

CATW06

