
De verzekering van tuin-
huisjes van Tuinwijck

De verzekering dekt de volgende onderdelen:

BRAND/STORM/VLIEGTUIGSCHADE 
Het bedrag dient overeen te komen met de herbouwwaarde van het huisje/kas en/of schuur 
en daarbij opgeteld de nieuwwaarde van de volledige inboedel/tuininventaris.
Gezien de grote verscheidenheid is het raadzaam bij de leverancier van dergelijke huisjes te infor-
meren wat de HUIDIGE aanschafwaarde bedraagt.
Hierbij dient dan wel rekening te worden gehouden met het feit dat hierbij nog op geteld dient te 
worden: eventueel aangebracht sanitair, keukenblok, verbouwingen, betimmeringen, plaatsingskos-
ten door derden e.d. alsmede (als bovengenoemd) de inboedel.

(Bij stormschade geldt een eigen risico van 2 % van de verzekerde som met een minimum van 
€ 227,= en een maximum van € 454,=.)

GLASVERZEKERING
Het glas van het tuinhuis en de schuur kan worden meeverzekerd (enkel/dubbel).
Verzekerd is al het glas dienende tot lichtdoorlating, aanwezig in ramen en deuren van het gebouw
door breuk door een onzeker voorval.
Niet gedekt is 
• breuk van bewerkte of gebogen ruiten
• breuk van ruiten in balkon- en terreinafscheidingen
• schade aan ruiten tijdens aan-of verbouw en/of zolang het gebouw leeg staat.
• platglas
• glas van kassen, indien niet uit het specificatieblad blijkt dat dit risico is meeverzekerd.

INBRAAKVERZEKERING 
(premier risque ) met sporen van buitenbraak aan de afsluitingen.
Minimum te verzekeren som bedraagt € 908,=.
Maximum te verzekeren som bedraagt € 4.538,=. 
Uitgesloten zijn: rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden, foto-en  
filmapparatuur.
Gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april tevens audio-visuele- en computerapparatuur 
met toebehoren als vermeld in de polisvoorwaarden.

Kasverzekering
Indien het tuinhuis is verzekerd kan een eventueel bij het tuinhuis geplaatste kas worden mee ver-
zekerd tegen schade door breuk veroorzaakt door een onzeker voorval, inclusief schade aan span-
ten/roeden. 
Het is niet mogelijk losse kassen, zonder tuinhuis, te verzekeren.

Tot slot een dringend advies:
Maak het inbrekers onaantrekkelijk door waardevolle en diefstalgevoelige goederen mee naar 
huis te nemen.
Controleer bij het verlaten of alle ramen en deuren goed zijn afgesloten (ook bovenlichtjes).


