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Speciaal Reglement voor de Brandverzekering voor Woonhuizen 
(SR Brand Woonhuis 2010) 
 
Dit Speciaal Reglement wordt toegepast in combinatie met de Algemene Voorwaarden voor Brand- en Aanverwante Verzekeringen AV-2010 

 
Artikel 1. 

Omvang van de verzekering 

 
Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning, voor zover 

een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis deze schade 

veroorzaakt. In de hiernavolgende bepalingen worden de gedekte 

gebeurtenissen aangegeven, soms met een beperking, uitsluiting 

en/of een eigen risico. 

Voor de begripsomschrijvingen verwijzen wij u naar de Algemene 

Voorwaarden voor Brand en Aanverwante Verzekeringen AV-

2010. 

 

Uw woning is verzekerd voor: 

 

Schade door brand of hitte 

a. brand en ontploffing, al dan niet ontstaan door een eigen 

gebrek van het gebouw; 

 

Schade door natuurverschijnselen 

b. blikseminslag 

c. inductie en overspanning beide door blikseminslag 

 

Schade door mensen, dieren of machines 

d. luchtvaartuigen 

 

Artikel 2. 

Wat valt niet onder de verzekering? 

 

Het ligt voor de hand dat niet alle risico’s onder de dekking van 

deze verzekering vallen. Dit geldt met name voor schaden die 

langzamerhand ontstaan, of die het gevolg zijn van opzet, 

nalatigheid, onvoldoende of achterstallig onderhoud, ontwerp-, 

bouw- en/of constructiefouten. Deze vergoeden wij niet. 

 

Artikel 3. 

Uitbreiding van de dekking  

 

Opruimingskosten 

De verzekering kan uitgebreid worden met een dekking voor 

opruimingskosten. Indien dit uit de polis blijkt zijn opruimings- 

kosten na een gedekte schade meeverzekerd tot het in de polis 

genoemde bedrag.  

 

10% aanvullende dekking  

De verzekering kan uitgebreid worden met een dekking voor niet 

door deze polis gedekte onkosten zoals tuinaanleg, bestrating, 

vervangende huisvesting, huurderving, schaderegelingskosten, 

administratieve kosten, etc.  

Indien dit uit de polis blijkt is aanvullend verzekerd 10% van de 

door deze polis gedekte schade, tot ten hoogste € 20.000,- per 

schadegeval, maar niet meer dat de werkelijk gemaakte kosten. 

Voor een beroep op deze aanvullende dekking moet de door deze 

polis gedekte schade minimaal € 450,- bedragen. 


