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Opgave nieuwe/wijziging verzekering 

 
 

Zonder volledige beantwoording van onderstaande vragen kan de aanvraag niet in 
behandeling worden genomen 

 
Polis nummer : B08002589-0001  
 
 
1. Tuingroep  :   Amstelglorie 
 
2. Naam verzekerde : __________________________________________ 

 Tuinnummer : __________________________________________  
 
 
Ik verzoek de verzekering voor deze tuin als volgt af te sluiten/te wijzigen: 
 
Rubriek I en III (Brand-, vliegtuig-, storm- en glasdekking) 
 
A1. Verzekerd bedrag tuinhuis:  EUR……………………  
Minimum verzekerde bedrag EUR 9.076,-- voor 28 m2 
De Molenaar en De Vijf Slagen minimaal EUR 2.269,-- 
Buitenzorg, Klein Dantzig en Zonnehoek minimaal EUR 4.992,-- 
 
A2. Verzekerd bedrag inboedel:   EUR +   
 
Totaal verzekerd som Rubriek I en III EUR                          
 
Premie Rubriek I en III:         
Bouwaard tuinhuisje: 
O Houten:  premie 1,75 o/oo ( te berekenen over de verzekerde som) EUR……… 
O Stenen:  premie 1,15 o/oo  (te berekenen over de verzekerde som)  EUR………  
Eigen risico: zie uittreksel 
 
Rubriek II (Inbraak/vandalisme)  
(inbraakverzekering alleen mogelijk in combinatie met brandverzekering) 
 
B. Verzekerd bedrag:  EUR…………..                               
Minimum verzekerd bedrag EUR 3.000,-- 
 
Premie Rubriek II:        
Premie EUR 14,75 per jaar   EUR 14,75 
Boven de EUR 3.000,00 bedraagt de premie 3,25 o/oo  
(te berekenen over het meerdere boven EUR 3.000,00) EUR  + 
Totaal premie Rubriek II  EUR ………….. 
 
Subtotaal premie rubriek I en III + II     EUR…………..  
Assurantiebelasting 21% van het subtotaal    EUR  + 
Totaal premie per jaar   EUR                        
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Polis nummer : B08002589-0001  
 
  
Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben beantwoord  
 
Te ______________________________________ d.d. _____________________ 20___ 
 
 
Handtekening verzekerde: __________________________________________________ 
 
 
Tuinpark    Amstelglorie 
 
Naam bestuurder _______________________________   
 
handtekening bestuurder: __________________________     d.d. _______________20___ 
 
 
Het volledig ingevuld en ondertekend formulier uitsluitend inleveren door middel van het 
bestuur van uw tuinpark.   

 
Nieuwe verzekeringen en wijzigingen van bestaande verzekeringen van 25% of meer dienen 
door het bestuur van uw tuinpark middels dit formulier binnen één maand te worden gemeld 
aan Aon Risk Solutions per: 
 
mail :  lygia.overeem@aon.nl of 
 
post :  Aon Risk Solutions 
  t.a.v. mevrouw L.M. Overeem 
  Postbus 12250 
  1100 AG  AMSTERDAM                                              

 
Versie:   2012 
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UITTREKSEL VERZEKERINGSVOORWAARDEN  PER 1-1-2012 
 
Verzekerde gevaren:  
 
Rubriek I en III: brand-. ontploffings-, vliegtuig-, blikseminslag-, overspanning-/inductie-, storm- en  
 glasbreukschade 
Rubriek II : inbraak- en vandalismeschade 
 
Van brand is onder anderen geen sprake bij: 
- het doorbranden van elektrische apparaten en motoren;  
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 
 
Inbraakschade wordt alleen vergoed indien er sporen van braak aan het huisje kunnen worden aangetoond. 
Vermissing komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Bij inbraak- en vandalismeschade zijn 
uitgesloten: rijwielen (waaronder bromfietsen), sieraden; geld- enlof geldswaardig papier. 
 
Gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april: 
-  elektrisch-/accuhandgereedschap zijn gedurende deze periode meeverzekerd tot maximaal 10% van het 

voor inbraak/vandalisme verzekerd bedrag; 
- beeld- en geluidsapparatuur; zoals radio's. televisies, foto- en filmapparatuur en dergelijke, zijn  
 gedurende deze periode niet meeverzekerd, ten zij er sprake is van winterbewoning; 
- zonnepanelen en schotelantennes zijn gedurende deze periode geheel uitgesloten (op aanvraag 
 kan dit wel separaat worden meeverzekerd tegen aanvullende premie). 
 
Glasbreukschade: 
Tegen glasbreuk is verzekerd alle glas dat dient tot lichtdoorlating. Hieronder vallen zowel enkel als dubbel 
glas, plat glas en glas in de windschermen. 
 
Uitgesloten is schade veroorzaakt door verbouwing of verzakking van het gebouw; door of gedurende 
verplaatsing. verandering. bewerking of versiering van het glas; door verandering van de lijsten of gebrek 
aan onderhoud daarvan; 
 
Niet verzekerd zijn geëtst, gebogen, gebrandschilderd en geslepen enlof op andere wijze versierd glas. 
 
Extra dekking: 
Boven de verzekerde som zijn gratis meeverzekerd tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag: 
- schade aan tuinaanleg en bestrating, voorzover dit een gevolg is van een verzekerd risico;  
- opruimingskosten na schade. 
 
Verzekerde waarde: 
Het huisje (waaronder tevens wordt begrepen alle daarbij behorende schuren, bergplaatsen, broeikassen, 
windschermen, etc.) wordt verzekerd tegen herbouwwaarde. 
 
Inboedel wordt verzekerd op basis van nieuwwaarde. Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat 
nodig is voor de aanschaf van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. Uitkering kan soms geschieden 
op basis van dagwaarde indien  bijvoorbeeld de dagwaarde van artikelen minder is dan 40% van de 
nieuwwaarde. 
 
Eigen risico: 
Voor alle schaden met uitzondering van brand-, ontploffing-, blikseminslag-, overspanning/inductie-, 
vliegtuig-,storm- en glasbreukschade geldt een eigen risico van €45.00 per gebeurtenis per tuinhuisjes 
 

Dit is slechts een uittreksel en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend 
De tekst van de originele voorwaarden zijn bindend 


