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1. ALGEMEEN 
1.1. Deze Dekkingsvoorwaarden, alsmede de Algemene 

Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en het polisblad 

vormen samen de verzekeringsovereenkomst.

1.2. Van de woorden die zijn onderstreept is een uitleg of nadere 

toelichting te vinden in de Begripsomschrijvingen.

2. RISICOADRES EN VERZEKERDE ZAKEN
De verzekerde zaken bestaan uit onroerende zaken staande en 

gelegen op het risicoadres zoals vermeld op het polisblad en/

of roerende zaken aanwezig in een onroerende zaak staande en 

gelegen op het risicoadres zoals vermeld op het polisblad.

3. EIGEN RISICO
In geval van schade door storm en/of hagel geldt een eigen 

risico van € 750 per gebeurtenis per onroerende zaak. Als op het 

polisblad een hoger eigen risico wordt vermeld, geldt dit hogere 

risico voor alle schadeoorzaken per gebeurtenis per 

onroerende zaak. 

4. VERZEKERDE GEBEURTENISSEN
De op het polisblad omschreven verzekerde zaken zijn verzekerd 

tegen schade veroorzaakt door of voortvloeiende uit de volgende 

gebeurtenissen:

4.1. Storm.

4.2. Hagel.

5. UITSLUITINGEN
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden en 

Dekkingsvoorwaarden Brand, is niet verzekerd schade aan: 

5.1. Verzekerde onroerende zaken en roerende zaken als hagel 

is binnengekomen door openstaande ramen, deuren, luiken of 

lichtkoepels.

5.2. Tuinbestrating en/of tuinbeplanting. 

5.3. De onroerende zaak als de onroerende zaak ten tijde van de 

schade twaalf maanden of langer: 

•   geheel of gedeeltelijk leeg staat en/of

•   geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is.

5.4. De roerende zaken als de onroerende zaak waarin deze zich 

bevinden ten tijde van de schade twaalf maanden of langer: 

•   geheel of gedeeltelijk leeg staat en/of

•   geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is.
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Rubriek 2: Storm

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Hagel

Een vorm van neerslag die uit ijskorrels bestaat. 

Onroerende zaak

De op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat 

daartoe bestemd is dan wel volgens verkeersopvatting daarvan 

deel uitmaakt. Voor zover niet voor afzonderlijke bedragen 

verzekerd, zijn in de omschrijving alle bouwsels begrepen, die 

naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse 

te blijven. De funderingen zijn alleen meeverzekerd indien dit op 

het polisblad is vermeld. 

Roerende zaken 

Goederen die zichzelf kunnen verplaatsen, dan wel verplaatst 

kunnen worden. 

Storm

Een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde. 




