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1 Begripsomschrijving en 

In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Maatschappij: zoals op het polisblad is vermeld 

1.1.1 Intermediair: AMASKA, Concertgebouwplein 7, 1071 LL Amsterdam 

1.2 verzekeringnemer: degene die de verzekering is aangegaan met de Maatschappij 

1.3 verzekerde: 

1.3.1 de verzekeringnemer 

1.3.2 degene die met toestemming van verzekeringnemer gebruik maakt van het  recreatiehuis 

1.4 premie: premie, kosten en assurantiebelasting 

1.5 uitkering : vergoeding van schaden, kosten of verliezen 

1.6 recreatiehuis: het in de polis omschreven recreatiehuis met fundering en vastgemonteerde  

toebehoren in en aan het recreatiehuis, (schotel)antenne, zonnepanelen en terreinafscheidingen 

1.6.1 glas: de in het recreatiehuis aanwezige glas- en kunststofruiten die dienen tot lichtdoorlating en die 

aanwezig zijn in ramen en deuren, alsmede de aanwezige glas- en kunststofruiten in windschermen, balkon 

en terreinafscheidingen 

1.7 inventaris: de hieronder opgenoemde zaken die aan verzekeringnemer toebehoren en die zich, niet 

vastgemonteerd, in het recreatiehuis bevinden: 

1.7.1 beddengoed 

1.7.2 keukengerei 

1.7.3 koelkast 

1.7.4 kook- en verwarmingsapparatuur met toebehoren 

1.7.5 meubilair 

1.7.6 stoffering 

1.7.7 sanitair 

1.7.8 hand- en tuingereedschap 

1.7.9 verlichtingsapparatuur 

1.7.10 geluidsapparatuur 

1.7.11 televisietoestel 

1.7.12 videorecorder 

1.8 herbouwwaarde: het bedrag, dat onmiddellijk voor de gebeurtenis benodigd zou zijn voor herbouw 

van het recreatiehuis op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming en naar bouwaard volledig gelijkwaardig 

1.9 verkoop waarde: de geschatte opbrengst van het recreatiehuis bij verkoop na aftrek van de waarde 

van de grond 

1.10 nieuwwaarde: het bedrag, dat onmiddellijk voor de gebeurtenis benodigd zou zijn voor het verkrijgen 

van nieuwe zaken van dezelfde soort en  kwaliteit 

1.11 dagwaarde: de nieuwwaarde verminderd met een bedrag wegens waardevermindering door verou- 

dering en slijtage 

1.12 neerslag: regen, hagel, sneeuw en  smeltwater 

1.13 brand: een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat 

in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. 

Daarom worden onder andere niet als brand  beschouwd: 

- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien 

- doorbranden van elektrische apparaten en motoren 

- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

Als schade door brand wordt ook beschouwd de schade die door blussing van brand is  ontstaan 

1.14 ontploffing : een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen. De volledige 

tekst van deze clausule en de daarbij behorende toelichting is op 5 april 1982 onder nummer 275/82, door de 

Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland, ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht gede- 

poneerd 

1.15 luchtverkeer: onder schade door luchtverkeer wordt verstaan schade aan verzekerde zaken ten 

gevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, 

dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontplof- 

fingsmiddel of ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd  voorwerp 

1.16 bereddingskosten: kosten door een verzekerde bij of na een gedekte gebeurtenis gemaakt in ver- 

band met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde  zaken 

1.17 opruimingskosten: de niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van wegruimen en/of afbraak 

van het verzekerde, voorzover deze wegruiming en/of afbraak het noodzakelijke gevolg is van een door deze 

verzekering gedekte gebeurtenis. Het bedrag van deze kosten zal worden vastgesteld door dezelfde  deskun- 
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digen die het bedrag van de overige schade waartegen op de verzekering dekking is verleend, hebben vast- 

gesteld. 

 
2 Geldigheidsduur verzekering 

2.1 De verzekering is geldig vanaf de in de polis vermelde ingangsdatum. 

2.2 De verzekering is aangegaan voor de in de polis genoemde termijn en zal steeds op de contractver- 

valdatum stilzwijgend worden verlengd met het in de polis genoemde aantal maanden. 

2.3 De verzekering eindigt: 

2.3.1 op de contractvervaldatum, als verzekeringnemer uiterlijk 3 maanden voor deze datum per aan   de 

Maatschappij gericht schrijven de verzekering heeft opgezegd 

2.3.2 bij alle overgang van eigendom van of belang bij het verzekerde. Verzekeringnemer of zijn erfgena- 
men is/zijn verplicht binnen 8 dagen na een omstandigheid die tot het einde van de verzekering heeft geleid, 

daarvan mededeling te doen aan de Maatschappij. 

2.4 De Maatschappij heeft het recht de verzekering te beëindigen: 

2.4.1 op de contractvervaldatum, als de Maatschappij uiterlijk 3 maanden voor deze datum de verzekering 

schriftelijk heeft opgezegd 

2.4.2 binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de Maatschappij tot een verplichting tot uitkering 

kan leiden, haar ter kennis is gekomen 

2.4.3 binnen 30 dagen nadat de Maatschappij op grond van deze verzekering een uitkering heeft verleend 

of heeft afgewezen 

2.4.4 binnen 30 dagen nadat de Maatschappij een zodanige risicowijziging ter kennis is gekomen dat zij  

de verzekering niet wenst voort te  zetten 

2.4.5 wanneer verzekerde met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven 

2.4.6 wanneer verzekeringnemer langer dan 3 maanden in gebreke is premie te betalen. 

2.5 De verzekering eindigt in de in 2.4.2 t/m 2.4.5 genoemde gevallen op de in de opzeggingsbrief 

genoemde datum. De Maatschappij zal in deze gevallen een opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht 
nemen. 

 
3 Geldigheidsduur dekking 

3.1 De geldigheidsduur van de dekking is gelijk aan de geldigheidsduur van de verzekering. 

3.2 De dekking wordt opgeschort als verzekeringnemer langer dan 30 dagen na de premievervaldatum 

in gebreke is premie te betalen. De opschorting werkt in dat geval terug tot de premievervaldatum. De dek- 

king wordt hersteld 24 uur nadat de achterstallige premie en eventuele incassokosten door de Maatschappij 

zijn ontvangen. Voor gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de opschorting wordt geen uitkering verleend. 

 
4 Premie 

Betaling 

4.1 Verzekeringnemer is verplicht de premie steeds bij vooruitbetaling te voldoen. 

4.2 Betaling van verschuldigde premie is mogelijk in termijnen van minder dan twaalf maanden. 

4.3 Betaling van verschuldigde kosten is slechts mogelijk in zijn geheel. De kosten worden per eerste 

betaaltermijn geïncasseerd. 

4.4 Als uit de polis blijkt dat betaling van premie in betaaltermijnen van minder dan twaalf maanden zal 

plaatsvinden, geldt het volgende: 

4.4.1 als een termijn onbetaald blijft, zal het betalingsverzoek eenmalig worden herhaald. Als binnen tien 

dagen na dit herhaalde verzoek geen betaling is ontvangen, vervalt de betalingsregeling. Premie voor de 
resterende betaaltermijn(en) is dan onmiddellijk volledig verschuldigd. 

Teruggave 

4.5 Er bestaat geen recht op teruggave van premie, tenzij de verzekering door de Maatschappij is beëin- 

digd zoals is omschreven in 2.4.2 tot en met  2.4.4. 

 
5 Gebruik 

De verzekering is alleen van kracht als het verzekerde wordt gebruikt overeenkomstig hetgeen daarover in de 

polis is vermeld. 

 
6 Bekendheid en risicowijziging 

6.1 De omschrijving van het recreatiehuis wordt geacht afkomstig te zijn van verzekeringnemer. 

6.2 De Maatschappij verklaart zich bekend met de ligging, plaats van opslag, bouwaard, inrichting en het 

gebruik van het recreatiehuis ten tijde van het aangaan van de verzekering. 

6.3 Verzekeringnemer is verplicht elke verandering in de ligging, het gebruik of de bestemming van het 
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recreatiehuis, onmiddellijk aan de Maatschappij te melden. Dit geldt ook voor andere omstandigheden die 

het risico zodanig beïnvloeden dat het niet meer voldoet aan de omschrijving in de polis. De Maatschappij 

heeft na zo’n melding het recht om de voorwaarden en/of de premie te  herzien. 

 
7 Algemene uitsluitingen 

7.1 Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen: 

7.1.1 als verzekerde of belanghebbende een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van 

zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waar- 

bij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is  gegeven 

7.1.2 als verzekerde of belanghebbende nalatig is in de vervulling van enige krachtens deze verzekering op 

hem rustende verplichting. 

7.2 Geen uitkering wordt verleend voor schade, kosten of verlies: 

7.2.1 ontstaan door onvoldoende onderhoud van of onvoldoende zorg voor het verzekerde 

7.2.2 die (in)direct verband houden met 

- molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse  onlusten, 

oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, en de definities daarvan, vormen een onderdeel  

van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de arrondissements- 

rechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd. 

- atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie  vrijkomt 

7.2.3 ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het 

verzekerde zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, ten- 

zij verzekerde bewijst dat de schade niet aan een der genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven 

7.2.4 door overstroming ongeacht waardoor deze is veroorzaakt. Deze uitsluiting geldt niet voor brand en 

ontploffing veroorzaakt door overstroming. 

 
8 Algemene verplichtingen 

8.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht: 

8.1.1.     al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van  schade 

8.1.2 de Maatschappij alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens 

te verschaffen 

8.1.3 iedere gebeurtenis waaruit voor de Maatschappij een verplichting tot uitkering kan ontstaan zo snel 

mogelijk, op een schade-aangifteformulier, bij de Maatschappij te melden. Mededelingen die hierbij worden 

gedaan dienen mede tot het vaststellen van de schade en het recht op uitkering 

8.1.4 de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen 

8.1.5 de originele bewijsstukken over te leggen 

8.1.6 in geval van diefstal, inbraak of vandalisme, daarvan onmiddellijk ter plaatse aangifte te doen bij de 

politie 

8.1.7 de Maatschappij in de gelegenheid te stellen om de schade te (doen) onderzoeken voordat herstel 

plaatsvindt. 

 
9 Algemene schaderegeling 

9.1 De Maatschappij is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van door verze- 

kerde verstrekte gegevens en inlichtingen. 

9.2 Bij schade aan of verlies van de verzekerde zaken wordt de omvang van de schade  vastgesteld: 

9.2.1 hetzij in onderling overleg 

9.2.2 hetzij door een door de Maatschappij benoemde deskundige. 

9.3 Bij verschil van mening over de hoogte van het schadebedrag heeft verzekerde het recht om tegen- 

over de deskundige van de Maatschappij een andere deskundige aan te wijzen. 

9.4 Bij verschil van mening tussen beide deskundigen over de hoogte van het schadebedrag, zullen deze 

samen een derde deskundige benoemen. Zijn schadevaststelling moet binnen de grenzen van beide taxaties 

blijven en is bindend. 

9.5 Salaris en kosten van de deskundigen komen ten laste van de Maatschappij. Aan salaris en kosten 

van de door verzekerde benoemde deskundige zal niet meer worden vergoed dan het bedrag dat aan de door 

de Maatschappij benoemde deskundige wordt betaald. 

9.6 De Maatschappij heeft het recht een uitkering terzake van diefstal, verduistering of vermissing 

slechts te verlenen tegen overdracht van het eigendomsrecht op de verloren gegane zaak, met overhandiging 

van de op die zaak betrekking hebbende documenten, hulp- en overige zaken. 

9.7 Als de Maatschappij een verloren gegane zaak met succes heeft opgeëist, heeft verzekerde het 

recht de eigendom van de zaak terug te krijgen tegen terugbetaling van de terzake aan hem gedane uitke- 
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ring. 

9.8 Na schade blijven de verzekerde bedragen gehandhaafd voor de duur van de verzekering. 

 
10 Waardebepaling bij schade 

Recreatiehuis 

10.1 Basis voor de berekening van een uitkering is de herbouwwaarde van het recreatiehuis tot maxi- 

maal het verzekerd bedrag. 

Onderverzekering 

10.2 Wanneer het verzekerd bedrag voor het recreatiehuis lager is dan de herbouwwaarde, is de 

Maatschappij slechts een uitkering verschuldigd naar verhouding van het verzekerd bedrag tot de her- 

bouwwaarde van het recreatiehuis. 

Inventaris 

10.3 Basis voor de berekening van een uitkering is: 

10.3.1 de nieuwwaarde tot maximaal het verzekerd bedrag, echter 

10.3.2 als de dagwaarde van de beschadigde of verloren gegane zaken minder bedraagt dan 40% van    de 

nieuwwaarde zal de dagwaarde vergoed worden. 

10.4 Voor zaken die zijn onttrokken aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd wordt de uitkering bere- 

kend op basis van dagwaarde. 

Onderverzekering 

10.5 Wanneer het verzekerd bedrag voor inventaris lager is dan de nieuwwaarde, is de Maatschappij 

slechts een uitkering verschuldigd naar verhouding van het verzekerd bedrag tot de nieuwwaarde van de 

inventaris. 

 
11 Uitkering 

Recreatiehuis 

De maximale uitkering is: 

11.1 in geval van herstel of herbouw van het recreatiehuis: de volgens 10.1 vastgestelde  waarde 

11.2 in geval er geen herstel of herbouw van het recreatiehuis plaatsvindt: het verschil tussen de ver- 

koopwaarde van het recreatiehuis onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis tot maximaal het ver- 

zekerd bedrag. 

Inventaris 

De maximale uitkering is: 

11.3 bij totaal verlies: de volgens 10.3 of 10.4 vastgestelde waarde, verminderd met de waarde van even- 

tuele restanten 

11.4 bij beschadiging: de herstelkosten tot maximaal het volgens 11.3 uit te keren  bedrag 

11.5 bij diefstal van geluidsapparatuur, televisietoestel en/of videorecorder: ten hoogste 30% van het  voor 

inventaris verzekerd bedrag. 

 
12 Eigen risico 

In geval van stormschade aan het recreatiehuis is een eigen risico van € 125,- van  toepassing. 

 
13 Dubbele verzekering 

Als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op een uitkering op grond van 
enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voorziening, dan 

is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor uitkering in aanmerking 

komen, die het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken. 

 
14 Aanpassing  premie/voor waarden 

14.1 Als de Maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden van verzekeringen van dezelfde soort herziet 
en in gewijzigde vorm bekend maakt en toepast, is zij gerechtigd de aanpassing te vorderen van deze verze- 

kering aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden met ingang van de eerstvolgende prolongatiedatum na 

invoering van de wijziging. De Maatschappij doet van de beoogde aanpassing mededeling aan de verzeke- 

ringnemer. Dit kan eventueel op de premiekwitantie geschieden. 

14.2 Verzekeringnemer wordt geacht met de aanpassing te hebben ingestemd, tenzij de Maatschappij 

binnen 30 dagen na de prolongatiedatum een schriftelijk bericht van weigering heeft ontvangen. De verzeke- 

ring eindigt in dat geval op de dag vóór de hiervoor genoemde prolongatiedatum te 24.00  uur. 
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15 Indexering 

Ieder jaar worden op de prolongatiedatum de verzekerde bedragen - naar boven afgerond op een veelvoud 

van € 50,- verhoogd of verlaagd. De premie wordt in evenredigheid met de verhoging of verlaging aangepast: 

15.1 voor het recreatiehuis: 

15.1.1 overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende indexcijfer voor her- 

bouwkosten van woningen 

15.2 voor de inventaris: 

15.2.1 overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende prijs-indexcijfer voor 

woninginboedels. 

15.3 Wanneer bij schade blijkt dat de waarde van het recreatiehuis of van de inventaris hoger is dan het 

op de laatste prolongatiedatum overeenkomstig de indexcijfers vastgestelde bedrag, wordt voor een regeling 

van de schade het verzekerd bedrag verhoogd met ten hoogste  25%. 

 
16 Rechthebbende 

16.1 Recht op uitkering bestaat alleen voor verzekeringnemer 

16.2 Uitkering aan verzekeringnemer geldt als kwijting voor alle verzekerden. 

 
17 Vervaltermijn recht op  uitkering 

Heeft de Maatschappij ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, 

dan vervalt ieder recht jegens de Maatschappij terzake van het desbetreffende schadegeval na verloop van   

6 maanden, tenzij verzekerde binnen deze termijn schriftelijk reageert. De termijn van 6 maanden gaat in op 

de dag waarop de Maatschappij dit bericht verstuurt. 

 
18 Adres 

Kennisgevingen door de Maatschappij aan verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij de 

Maatschappij bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, die bij de totstandkoming van deze ver- 

zekering heeft bemiddeld. 

 
19 Geschillen/klachten 

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd 

aan: 

- de directie van AMASKA, Concertgebouwplein 7, 1071 LL  Amsterdam 

- de directie van Europeesche Verzekeringen, handelsnaam van ASR Schadeverzekering N.V. 

- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag 

- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende. 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 
20 Persoonsregistratie 

De bij de aanvraag of het wijzigen van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de 

Maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten 

en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming 

en bestrijding van fraude. 

De gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf ” is van toepassing. In deze gedragsco- 

de worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van 

de gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 

2509 AL Den Haag, telefoon: 070-3338777, www.verzekeraars.nl 

 
 Rubriek Uitgebreid  

 

De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat deze rubriek is verzekerd. 

 
21 Dekking 

21.1 Verzekerd is schade aan of verlies van het recreatiehuis en de eventueel meeverzekerde inventaris 

door: 

21.1.1 brand en ontploffing, ook als gevolg van eigen gebrek 

21.1.2 blikseminslag en inductie. Onder inductie wordt verstaan schade aan elektrische of elektronische 

apparatuur en/of installaties door overspanning/inductie ten gevolge van bliksem, ongeacht of zich een blik- 

seminslag aan of in de nabijheid van het verzekerde heeft voorgedaan 

21.1.3 luchtverkeer 

21.1.4 storm,  waaronder  wordt  verstaan een  windsnelheid van  tenminste 14  meter per seconde  (wind- 

http://www.verzekeraars.nl/
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kracht 7 en hoger) 

21.1.5 neerslag, onvoorzien het recreatiehuis binnengedrongen via daken, balkons en vensters, één en 

ander door overlopen of lekkage van daken, dakgoten of bovengrondse afvoerpijpen van het recreatiehuis. 

21.1.6 water en stoom, onvoorzien gestroomd of overgelopen uit centrale verwarmingsinstallaties, water- 

leidingen en daarop aangesloten toestellen en sanitair 

21.1.7 olie, onvoorzien gestroomd uit de zich binnen het recreatiehuis bevindende leidingen, reservoirs of 

tanks van een op een schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie 

21.1.8 rook en roet, plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen van het recreatiehuis aangesloten 

verwarmingsinstallatie 

21.1.9 aanrijding en aanvaring van het recreatiehuis door voer- en vaartuigen, en door daarvan afgevallen 

lading 

21.1.10 inbraak of een poging daartoe 

21.1.11 vandalisme na wederrechtelijk binnendringen. 

21.2 Verzekerd  is diefstal van  de eventueel meeverzekerde inventaris wanneer aan  het  recreatiehuis 

sporen van braak aanwezig zijn. 

 
22 Dekking boven het verzekerd bedrag 

22.1 Boven het  verzekerd bedrag  voor het  recreatiehuis respectievelijk de eventueel   meeverzekerde 

inventaris wordt in geval van een verzekerde gebeurtenis uitkering verleend voor: 

22.1.1 bereddingskosten 

22.1.2 expertisekosten als bedoeld in 9 (schaderegeling). 

22.2 Tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag per hieronder genoemd onderdeel wordt in geval van 

een verzekerde gebeurtenis uitkering verleend voor: 

22.2.1 opruimingskosten 

22.2.2 noodzakelijke kosten van vervoer en opslag van het verzekerde 

22.2.3 extra kosten voor maatregelen, die verzekerde na en in verband met een gedekte gebeurtenis op 

overheidsvoorschrift heeft moeten  treffen 

22.2.4 herstelkosten van de bij het recreatiehuis behorende tuin als gevolg van schade aan het recreatie- 

huis door een gedekte gebeurtenis, met uitzondering van schade die is veroorzaakt door storm, water of 

neerslag. 

 
23 Bijzondere uitsluitingen 

23.1 Geen uitkering wordt verleend voor schade, kosten of verlies: 

23.1.1 ontstaan doordat verzekerde heeft nagelaten de centrale verwarmingsinstallatie, de waterleiding en 

de daarop aangesloten toestellen te beschermen tegen bevriezing 

23.1.2 door water, stoom en neerslag als gevolg van montage- of constructiefouten van het  verzekerde 

23.1.3 ontstaan als gevolg van geleidelijk werkende (weers)invloeden. 

 
 Rubriek Beperkt  

 

De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat deze rubriek is verzekerd. 

 
24 Dekking 

24.1 Verzekerd is schade aan of verlies van het recreatiehuis en de eventueel meeverzekerde inventaris 

door: 

24.1.1 brand en ontploffing, ook als gevolg van eigen gebrek 

24.1.2 blikseminslag en inductie. Onder inductie wordt verstaan schade aan elektrische of elektronische 

apparatuur en/of installaties door overspanning/inductie ten gevolge van bliksem, ongeacht of zich een blik- 

seminslag aan of in de nabijheid van het verzekerde heeft voorgedaan 

24.1.3 luchtverkeer 

24.1.4 storm, waaronder wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (wind- 

kracht 7 en hoger) 

24.1.5 inbraak of een poging daartoe. 

24.2 Verzekerd  is diefstal van  de eventueel meeverzekerde inventaris wanneer aan  het  recreatiehuis 

sporen van braak aanwezig zijn. 

24.3 Verzekerd is schade aan of verlies van het recreatiehuis en de eventueel meeverzekerde inventaris 

wanneer het recreatiehuis gewoonlijk per seizoen wordt gedemonteerd en elders wordt opgeslagen, tijdens 
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de periode van opslag door: 

24.3.1 brand en ontploffing, ook als gevolg van eigen gebrek 

24.3.2 blikseminslag 

24.3.3 luchtverkeer. 

 
25 Dekking boven het verzekerd bedrag 

25.1 Boven het  verzekerd bedrag  voor het  recreatiehuis respectievelijk de eventueel meeverzekerde 

inventaris wordt in geval van een verzekerde gebeurtenis uitkering verleend voor: 

25.1.1 bereddingskosten 

25.1.2 expertisekosten als bedoeld in 9 (schaderegeling). 

25.2 Tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag per hieronder genoemd onderdeel wordt in geval van 

een verzekerde gebeurtenis uitkering verleend voor: 

25.2.1 opruimingskosten 

25.2.2 noodzakelijke kosten van vervoer en opslag van het verzekerde 

25.2.3 extra kosten voor maatregelen, die verzekerde na en in verband met een gedekte gebeurtenis op 

overheidsvoorschrift heeft moeten  treffen. 

 
 Rubriek Glas  

 

De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat deze rubriek is meeverzekerd. 

26 Dekking 

26.1 Verzekerd is schade: 

26.1.1 als gevolg van breuk aan de in het recreatiehuis aanwezige glas- en kunststofruiten, dienende tot 

licht-doorlating en aanwezig in ramen en deuren van het recreatiehuis, alsmede de aanwezige glas- en kunst- 

stofruiten in windschermen, balkon- en  terreinafscheidingen 

26.1.2 aan de inventaris die aan verzekerde toebehoort, als de schade is veroorzaakt door glasscherven bij 

breuk van het verzekerde glas 

26.1.3 die bestaat in de kosten van een noodvoorziening in geval van breuk van de verzekerde glas- en 

kunststofruiten. 

 
27 Bijzondere uitsluitingen 

27.1 Geen uitkering wordt verleend als schade ontstaan is: 

27.1.1 terwijl het recreatiehuis leeg staat 

27.1.2 gedurende de tijd dat het recreatiehuis in aan- of verbouw  is 

27.1.3 aan gebrandschilderde ramen 

27.1.4 aan op het glas aangebrachte versieringen, beschilderingen, letters en dergelijke. 

 
28 Uitkering 

28.1 Uitkering wordt verleend voor de kostprijs van het glas, uitgaande van dezelfde soort en kwaliteit, ver- 

meerderd met het bedrag van de kosten voor het inzetten van het glas in de sponningen. Overige herstel- 

kosten worden niet vergoed. 

28.2 Verzekerde  heeft, zonder  machtiging daartoe van  de Maatschappij, bij een gedekte schade van 

€ 500,- of minder het recht de schade te laten herstellen door een ter plaatse gevestigde glashandelaar. 

De herstelkosten worden vergoed als omschreven in 28.1, mits de Maatschappij van de schade in kennis 

wordt gesteld en een gespecificeerde rekening wordt  overgelegd. 

28.1 Uitkering wordt verleend voor de kostprijs van het glas, uitgaande van dezelfde soort en kwaliteit, ver- 

meerderd met het bedrag van de kosten voor het inzetten van het glas in de sponningen. Overige herstel- 

kosten worden niet vergoed. 

28.3 De Maatschappij vergoedt in geval van breuk van de verzekerde glas- en kunststofruiten de kosten 

van een noodvoorziening, als omschreven in 26.1.3. 

28.4 Schade aan de inventaris als omschreven in 26.1.2 wordt tot maximaal € 750,- per gebeurtenis ver- 

goed. 
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