
VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. heeft de uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid  en actualiteit van de gegevens in dit overzicht.

Onjuistheden en/of onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. VCN is daarvoor niet aansprakelijk en in voorkomende gevallen zijn de voorwaarden van de betreffende verzekeraar leidend.

 

Woonhuis VP WH 2019-01/VP WH 2018-01 VP WH 2015-02 BGF 07-1/BGF 06-1/Velten VG-WT-3 BGA 07-1/BGA 06-1

Dekking Keuze Basis of Allrisk Keuze Basis of Allrisk Allrisk (Van Buiten Komende Onheilen) Extra Uitgebreid

Waardebepaling Geen vermelding verzekerd bedrag: geen waardelimiet Geen vermelding verzekerd bedrag: geen waardelimiet - Herbouwwaardemeter met geldigheid van 10 jaar of 

Eigen waarde opgave (BGF 07-01)

- Herbouwwaardemeter met geldigheid van 5 jaar of 

Eigen waarde opgave (BGF 06-01 en Velten VG-WT-3)

- Herbouwwaardemeter met geldigheid van 10 jaar of 

Eigen waarde opgave (BGA 07-1)

- Herbouwwaardemeter met geldigheid van 5 jaar of 

Eigen waarde opgave (BGA 06-1)

Funderingen Verzekerd, inclusief leidingen direct onder de laagste vloer Verzekerd, inclusief leidingen direct onder de laagste vloer Verzekerd, exclusief leidingen onder de laagste vloer Verzekerd, exclusief leidingen onder de laagste vloer

Zonnepanelen Verzekerd, mits vermeld op polisblad Verzekerd, mits op polisblad en vast aan het huis Indien glas verzekerd: glasbreukdekking Indien glas verzekerd: glasbreukdekking

Asbest:

Meer dan 200 m2 dakoppervlak woonhuis en 

bijgebouwen samen:

- Vergoeding dagwaarde

- Geen dekking opruimingskosten

- Geen dekking saneringskosten 

Niet genoemd Niet genoemd Niet genoemd

Asbest:

Minder dan 200 m2 dakoppervlak woonhuis en 

bijgebouwen samen:

- Opruimingskosten asbest tot maximaal 

€ 50.000

- Saneringskosten asbest tot maximaal 

€ 25.000

- Opruimingskosten asbest tot maximaal 

€ 50.000

- Saneringskosten asbest tot maximaal 

€ 25.000

Niet genoemd Niet genoemd

Opruimingskosten Geen maximum,  behalve bij asbest. Geen maximum,  behalve bij asbest. Max. 10% van verzekerd bedrag Max. 10% van verzekerd bedrag

Saneringskosten tuin/terrein max € 25.000 max € 25.000 max. 10% van verzekerd bedrag max. 10% van verzekerd bedrag

Schade aan tuin door aanrijding of aanvaring Verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd

Sloten na diefstal / verlies huissleutels Max € 500 voor sloten en cilinders samen en NIET gedekt 

als sleutels in slot gelaten of sleutels vergeten

Max. € 500 Niet genoemd Niet genoemd

Tuinaanleg Max. € 25.000 Max. € 25.000 Max. 10% van verzekerd bedrag Max. 10% van verzekerd bedrag

Keuzedekking Glas Ruiten in overkapping zijn verzekerd Ruiten in overkapping zijn NIET verzekerd Ruiten in overkapping zijn NIET verzekerd Ruiten in overkapping zijn NIET verzekerd

Keuzedekking Verhuur Gedeelte woonhuis dat verhuurd is: Basisdekking en overig 

deel: Allrisk.

Overig verhuur (heel/recreatie): Basisdekking

Woonhuis tijdens verhuur altijd Basisdekking Verhuur niet verzekerd Verhuur niet verzekerd

Basis schadevaststelling - Verkoopwaarde, o.a. als langer dan 3 maanden buiten 

gebruik

- Sloopwaarde, als sloopbestemming, sloopvergunning, 

onteigend, onbewoonbaar verklaard

- Verkoopwaarde, o.a. als langer dan 3 maanden buiten 

gebruik

- Sloopwaarde, als sloopbestemming, sloopvergunning, 

onteigend, onbewoonbaar verklaard

- Verkoopwaarde, o.a. als langer dan 2 maanden 

buiten gebruik

- Sloopwaarde niet genoemd

- Verkoopwaarde, o.a. als langer dan 2 maanden buiten 

gebruik

- Sloopwaarde niet genoemd

Noodvoorzieningen/Noodoplossing herstel Geen maximum Geen maximum Max. 10% van verzekerd bedrag Max. 10% van verzekerd bedrag

Huurderving Max. € 25.000 Max. € 15.000 Max. 10% van verzekerd bedrag Max. 10% van verzekerd bedrag

Eigen risico - Basisdekking en Allriskdekking: € 0, € 100 of € 500

- Eigen risico storm € 375 of € 0 (afkoop)

Niet van toepassing bij o.a. hagelschade, ruitbreuk en 

kosten zoals beredding en salvage

- Basisdekking en Allriskdekking: € 0, € 100 of € 500

- Eigen risico storm € 375 of € 0 (afkoop). Geldt ook bij hagel 

tijdens storm 

Niet van toepassing bij o.a. ruitbreuk en kosten zoals 

beredding en salvage

Overall € 100

- Zie vermelding op polisblad indien afwijkend

- Geen eigen risico voor glasdekking

 - Storm: 2 o/oo van verzekerd bedrag met min 

€ 250 / max € 500 

Tevens als gevolg van storm: omvallen van o.a. kranen, 

bomen, (schotel)antennes. Geldt ook bij hagel tijdens 

storm

- Zie vermelding op polisblad indien afwijkend

- Geen eigen risico voor glasdekking

Leeg of gekraakt woonhuis - Inbraak, diefstal en vandalisme NIET verzekerd

- Hagel verzekerd

- Inbraak, diefstal en vandalisme NIET verzekerd

- Hagel verzekerd

- Inbraak, diefstal en vandalisme NIET verzekerd

- Hagel NIET verzekerd

- Inbraak, diefstal en vandalisme NIET verzekerd

- Hagel NIET verzekerd

Woonhuis onbewoond of buiten gebruik - Inbraak, diefstal en vandalisme na braaksporen aan het 

woonhuis verzekerd

- Hagel verzekerd

- Inbraak, diefstal en vandalisme NIET verzekerd

- Hagel NIET verzekerd

- Inbraak, diefstal en vandalisme NIET verzekerd

- Hagel NIET verzekerd

- Inbraak, diefstal en vandalisme NIET verzekerd

- Hagel NIET verzekerd



Verbouw of aanbouw Indien bewoond: conform dekking verzekerd inclusief 

zaken binnenshuis bestemd voor installatie / plaatsing.

Indien onbewoond: 

- Beperkte dekking INCL. hagel voor zaken binnenshuis 

bestemd voor installatie / plaatsing en 

- Inbraak, diefstal en vandalisme verzekerd bij zichtbare  

braaksporen aan het woonhuis

Indien bewoond: conform dekking verzekerd inclusief zaken 

binnenshuis bestemd voor installatie / plaatsing.

Indien onbewoond: 

- Beperkte dekking EXCL. hagel voor zaken binnenshuis 

bestemd voor installatie / plaatsing en 

- Inbraak, diefstal en vandalisme verzekerd bij zichtbare  

braaksporen aan het woonhuis

- Beperkte dekking, excl. hagel, voor voor bouw 

bestemde eigendommen van verzekerde op 

bouwterrein en binnenshuis.

- Diefstal dekking voor zaken binnenshuis bestemd 

voor installatie / plaatsing. Uitsluitend na braak aan het 

afgesloten woonhuis en als sleutels beheerd worden 

door verzekerde

- Beperkte dekking, excl. hagel, voor voor bouw 

bestemde eigendommen van verzekerde op bouwterrein 

en binnenshuis.

- Diefstal dekking voor zaken binnenshuis bestemd voor 

installatie / plaatsing. Uitsluitend na braak aan het 

afgesloten woonhuis en als sleutels beheerd worden 

door verzekerde

Aansprakelijkheid woonhuis in Nederland 

buitenlands ingezetene

Buitenlands ingezetene die in Nederland een woonhuis 

heeft, is verzekerd

als hij als particulier aansprakelijk wordt gesteld voor 

schade aan anderen en aan hun zaken. De schade moet 

zijn ontstaan door of met het woonhuis.

Niet verzekerd is:

- Schade aan eigen vervoermiddel, aanhanger, woonhuis of 

andere zaken van verzekerde zelf

- Contractuele aansprakelijkheid

- Schade aan zaken die verzekerde huurt, vervoert, 

bewaart., leent, bewerkt, behandelt of om een andere 

reden bij zich heeft

- Maximaal € 500.000 per gebeurtenis

Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd


