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Verzekeringnemer 

 
Volkstuinvereniging Frankendael 
Stammerlandweg 27 
1109 BR  AMSTERDAM 

 
Polisnummer 
Ingangsdatum 
Contractsduur 

 
5265008124970001 
01-01-2021 
12 maanden 

  Incassowijze Factuur 
  Betaaltermijn Per jaar 
Reden afgifte Nieuwe verzekering 
  

 

Premie 

 
Dekking Premie   
Opstal € 7.349,29   
 
Prolongatiekosten € 0,50   
Assurantiebelasting € 1.543,46    

U betaalt per jaar € 8.893,25   

 

Verzekerd object 

 
Opstal 
Risico-adres Stammerlandweg 27 

1109 BR  Amsterdam 
Bestemming Volkstuincomplex (huisjes) 
 

Verzekerde dekking 

 
Opstal 
Verzekerde som € 1.993.000,-- 
Indexcijfer 181 
Omschrijving van het verzekerd risico 
 

brand/storm/vliegtuig 
De opstallen van tuinhuisjes, alsmede eventueel aanwezige schuurtjes en broeikassen, met alle daarin aanwezige 
inventaris (zoals huishoudelijke inboedel, gereedschappen en tuinbouwprodukten), zich bevindende op het complex 
van bovengenoemde tuinvereniging. 
 
Voorwaarden van verzekering 
Brand, ontploffing, storm en luchtvaartuigen volgens de polisvoorwaarden BRP 1, en clausule 5201 storm en clausule 
0001 Terrorismedekking. 
Voor stormschade geldt een eigen risico van  2 o/oo van de verzekerde som met een minimum van  
€ 227,-- en een maximum van € 454,- per tuinhuisje met inhoud per gebeurtenis.  
 
Indien meeverzekerd: 
- Inbraak (premier risque), volgens clausule 5330 Inbraak; 
- Glas, volgens clausule 5331 Glas. 
 
Bijzonderheden 
Jaarlijks zal per premievervaldatum een polisaanhangsel worden opgemaakt met een volledige nieuwe specificatie van 
de verzekerde tuinhuisjes met inhoud, waarin de wijzigingen, welke zich gedurende het afgelopen verzekeringsjaar 
hebben voorgedaan, zijn verwerkt. 
 
Van elke tussentijdse wijziging dient het Bestuur van de vereniging Zicht volmachtbedrijf B.V. schriftelijk in kennis te 
stellen. Het betreffende risico is gedekt zodra de kennisgeving door  
Zicht volmachtbedrijf B.V. is bevestigd. Suppletie of restitutie van de premie zal met betrekking tot dergelijke 
wijziging(en) niet worden berekend, tenzij op enig moment in het verzekeringsjaar de verzekerde som meer dan 
125% van de volgens het laatste polisaanhangsel totaal verzekerde som gaat bedragen. 
 
Verzekerd bedrag en condities volgens het aan deze polis gehechte specificatieblad. 
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Clausules 

 
Clausules Clausuleblad AVG- 2019/01 

Sanctiewetgeving 
Eigen risico storm 
Terrorisme verwijziging naar NHT 
Glas (eigen) oud NH 
Inbraak (eigen) oud NH 
Storm 
Aanvullende beëindigingsmogelijkheden Zakelijk 
Voorwaarden BRP 1 
 

De voorwaarden kunt u vinden op www.zichtadviseurs.nl. 
 
Risicodrager 

 
Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV 100,00% 

  

Uw contact 

 
Schade? Bel dan met onze afdeling schade via 072-5024385. Of stuur een email naar 
schade.brand@zichtadviseurs.nl.  
 
 
 

 

 
Premieverrekening van 01-01-2021 tot 01-01-2022 als gevolg van (zie reden afgifte) 
 
 
Premie Poliskosten Assurantiebelasting Totaal 
€ 7.349,29 €    6,-- € 1.544,61 € 8.899,90 

 

 
 
’s-Hertogenbosch, 4 januari 2021 Zicht volmachtbedrijf B.V. 

  
 Namens risicodrager 
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Sanctiewetgeving 

 
Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten of om een afgesloten 
verzekeringsovereenkomst te handhaven. Er bestaan nationale en internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt.  
Hieronder staat beschreven wat de gevolgen zijn. 
 
Niet verzekerd zijn: 
- activiteiten, die wij op grond van sanctiewet- en regelgeving niet mogen verzekeren; 
- schades aan en/of verlies van zaken die wij op grond van sanctiewet- en regelgeving niet mogen verzekeren. 
 
Wij keren geen schadevergoeding uit als dit in strijd is met de sanctiewet- en regelgeving. 
 
Belanghebbende 
De verzekeringsovereenkomst kan niet gehandhaafd worden als u of een andere belanghebbende voorkomt op een 
nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen regelmatig of onze relaties of andere belanghebbenden niet 
voorkomen op een sanctielijst. 
 
De verzekeringsovereenkomst kan gehandhaafd worden zolang als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op 
grond van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van: 
- verzekeringnemer; 
- verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts) personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan 
van de overeenkomst; 
- vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer; 
- uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer. 
 

Eigen risico storm 

 
Op elke verschuldigde schadevergoeding ter zake van schade door storm aan een verzekerd gebouw is een eigen 
risico van 2o/oo van de verzekerde som met een minimum van € 227,-- en een maximum van 
€ 454,-- van toepassing. 
Voornoemd eigen risico geldt niet voor schade, die valt onder de Glasdekking (indien meeverzekerd). 
 

Terrorisme verwijziging naar NHT 

 
Terrorisme 
 
Ingaande 15 augustus 2003 is van toepassing het clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). 
 

Glas (eigen) oud NH 

 
De verzekering dekt mede alle ruiten dienende tot lichtdoorlating, aanwezig in ramen en deuren van het gebouw, 
tegen schade door breuk veroorzaakt door een onzeker voorval. Als schade gelden tevens de kosten van 
noodvoorziening.  
In geval van breuk van ruiten zal de maatschappij het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde 
soort en hoedanigheid doen vervangen dan wel - zulks ter keuze van de maatschappij - de kostprijs van het glas, 
vermeerderd met de inzetkosten, in geld vergoeden. 
 
Niet gedekt is: 
- breuk van bewerkte of gebogen ruiten; 
- breuk van ruiten in balkon- en terrein-afscheiding; 
- schade aan ruiten tijdens aan- of verbouw en/of zolang het gebouw leegstaat; 
- platglas; 
- glas van kassen, indien niet uit het specificatieblad blijkt dat dit risico is meeverzekerd. 
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Inbraak (eigen) oud NH 

 
De verzekering geschiedt mede tegen schade aan de gebouwen of de inhoud daarvan door diefstal na inbraak, 
alsmede door vernielingen of beschadiging na inbraak of poging daartoe. Onder inbraak wordt verstaan het zich 
wederrechtelijk toegang verschaffen tot het gebouw door middel van verbreking van af- 
sluitingen aan de buitenzijde van het gebouw. Verzekeringnemer is in geval van schade door diefstal verplicht hiervan 
binnen 2 x 24 uur aangifte bij de politie te doen en desgewenst tegen schadevergoeding de te zijnen nadele 
ontvreemde goederen aan de maatschappij in eigendom over te dragen. 
De verzekering geschiedt op premier risquebasis, d.w.z. dat, ongeacht de meerdere waarde van de verzekerde zaken, 
de schadevergoeding plaatsvindt tot maximaal de op het betreffende gebouw met inhoud tegen inbraak verzekerde 
som. 
 
Van de dekking zijn uitgesloten: 
- rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden en foto- en filmapparatuur. 
 
Jaarlijks gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april is voorts audiovisuele en computerapparatuur van de dekking 
uitgesloten. Onder genoemde apparatuur dient te worden verstaan: 
- alle beeld, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals: 
  radio's, platen- en compact diskspelers, televisietoestellen, video- camera's, band-, cassette- en videorecorders; 
- alle soorten computerapparatuur, waaronder ook micro- en spelcomputers; 
  alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige 
  hulpmiddelen, zoals platen, banden, cassettes, cd's, boxen, monitoren, 
  schijf- en afdrukeenheden. 
 

Storm 

 
Schade door storm is gedekt op de volgende voorwaarden: 
1. onder storm wordt verstaan de windkracht bij een windsnelheid van ten minste veertien meter per seconde; 
2. meeverzekerd is schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater als gevolg van stormschade aan het omschreven 
 gebouw; 
3. in geval van roerende zaken is uitsluitend schade gedekt die als gevolg van stormschade aan het omschreven  
 gebouw is ontstaan; 
4.  stormschade aan zonweringen, antennes en lichtreclames is uitgesloten; 
5. uitgesloten is schade door overstroming ook als gevolg van storm. 
 

Aanvullende beëindigingsmogelijkheden Zakelijk 

 
Voor verzekeringnemer 
Na verloop van 1 jaar (gerekend vanaf de aanvangsdatum van het contract) heeft verzekeringnemer het recht deze 
verzekeringsovereenkomst per direct door e-mail of schriftelijke opzegging te beëindigen. Er zal een opzegtermijn van 
één maand in acht worden genomen. Risicodrager(s) zullen de door verzekeringnemer reeds voldane premie over de 
periode na de datum van beëindiging restitueren. 
 
Als datum van beëindiging zal worden aangehouden één maand na de datum van ontvangst van de opzegging door 
Zicht volmachtbedrijf b.v., namens risicodrager(s). 
 
Voor risicodrager(s) 
Onverlet hetgeen omtrent opzegging en ontbinding is geregeld in deze verzekeringsovereenkomst (waaronder 
begrepen de polisvoorwaarden) hebben risicodrager(s) en Zicht volmachtbedrijf b.v., namens risicodrager(s), het 
recht om deze polis tussentijds op te zeggen indien gebondenheid aan deze verzekeringsovereenkomst niet meer van 
risicodrager(s) kan worden gevergd. Er zal een opzegtermijn van minimaal twee maanden in acht worden genomen. 
 
In geval jegens risicodrager(s) is gehandeld met opzet tot misleiding, zijn risicodrager(s) en Zicht volmachtbedrijf 

b.v., namens risicodrager(s), niet gehouden een opzegtermijn van minimaal twee maanden in acht te nemen. 
 
 

Clausuleblad AVG- 2019/01 

 
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is het "Clausuleblad AVG- 2019/01" van toepassing. Dit clausuleblad 
vindt u op onze website zichtadviseurs.nl/polisvoorwaarden of kunt u bij ons opvragen.  
 


