
Algemene bepal ingen

Begripsomschr i jv ingen

Gedekte evenementen

Overgang van het  belang

Duur en e inde van de verzeker ing

Aanvul lende voorwaarden schatt ing 
herbouwwaarde

Aanvul lende voorwaarden aanpass ing 
voortaxat ie

Clausule  glasverzeker ing

Bi jzondere schaderegel ing

Klachten-  en geschi l lenregel ing

Clausules

Milieuschade 

Saneren 

Bouwmaterialen 

Atoomkernreacties 

Molest 

Noot.

Overstroming 

Aardbeving en vulkanische uitbarsting 

Ruiten 

Herbouwwaarde 

Verkoopwaarde 

Royaal

woonhuisverzekering

Klaverblad



Bi jzondere dekkingen

Verzeker ing t i jdens aanbouw/verbouwing

Verzeker ing van een appartement

Uits lu i t ingen

Indexer ing

Verpl icht ingen bi j  schade

Benoeming van experts

Vastste l l ing van de schadevergoeding

Uitker ing

Premiebetal ing en -rest i tut ie

Wi jz iging van premie en/of  voorwaarden

Ris icowi jz ig ing

Brand 

Ontploffing 

Noot.

Blikseminslag 

Vliegtuigen 

Storm 

Hevige plaatselijke neerslag

Inbraak 

Opruimingskosten 

Nadere omschr i jv ingen
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