
 

 

Doelgroepomschrijving 
Dit product is met name bedoeld voor particulieren die in Nederland wonen en die eigenaar en 

bewoner zijn van een woning in Nederland. Zij willen de financiële gevolgen van 

onverwachte schade aan hun woning niet volledig zelf dragen. De Reaal 

Woonhuisverzekering Allrisk is vooral bedoeld voor personen die de meest uitgebreide 

dekking willen en bereid zijn om daarvoor een hogere premie te betalen. De Reaal 

Woonhuisverzekering Basis is met name bedoeld voor personen die een lagere premie willen 

betalen en daarom een minder uitgebreide dekking willen. Dit product is niet geschikt voor 

niet-particulieren. Het is ook niet geschikt voor particulieren die niet in Nederland wonen. Het 

is ook niet geschikt voor particulieren die als eigenaar een pand met een zakelijke 

bestemming, een woning die (gedeeltelijk) zakelijk wordt gebruikt, een (gedeeltelijk) 

verhuurde woning, een leegstaande of gekraakte woning, een woning met herbouwwaarde 

boven de 1.5 miljoen, een woning met bijgebouwen van meer dan 25m2, woonwagen, 

stacaravan, woonboot of monumentaal pand willen verzekeren. Of die herstel in natura van 

schade aan hun woning willen verzekeren. 

 

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn uitsluitingen en beperkingen van de 

dekking opgenomen. Hierdoor kan het product voor sommige particulieren niet geschikt of 

minder geschikt zijn omdat het niet past bij hun kenmerken, behoeften of doelstellingen. 

 

Bij dit product kunnen aanvullende verzekeringen worden gekozen. Voor deze aanvullende 

verzekeringen gelden de volgende doelgroep bepalingen:  

 

Aanvullende Glasverzekering 
Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor personen die schade aan glas voor 

lichtdoorlating in hun woning, zoals in ramen en deuren willen meeverzekeren. Deze 

aanvullende verzekering is niet geschikt voor personen die schade aan glas in hun woning al 

hebben meeverzekerd op hun inboedelverzekering. 

 

Aanvullende Garageverzekering 
Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor personen die een losse garage bezitten op een 

ander adres dan dat van de woning met een waarde tot 1 ton en deze willen meeverzekeren op 

de Reaal Woonhuisverzekering. Deze aanvullende verzekering is niet geschikt ingeval van 

bedrijfsmatige activiteiten, lakspuiten en/of lassen in de garage of als de garage wordt 

verhuurd. 
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