
Productfiche Woning Select - Surround Package

U hebt al de basisverzekeringen van de polis Woning Select. Maar u wilt uw eigendom extra beschermen? Neem dan de 
keuzeverzekering Surround Package. Het Surround Package biedt u extra voordelen. In deze fiche leest u welke extra voordelen 
dit zijn. 

Surround Package Basisverzekering

De evenredigheidsregel

Is uw verzekerde bedrag te laag? Dan ver-
lagen wij het bedrag dat wij betalen voor 
schade. Dit doen wij via volgende regel:

• wij doen het bedrag van de schade 
maal het bedrag dat u verzekerd hebt;

• het bedrag dat wij krijgen, delen wij 
door het bedrag dat u had moeten ver-
zekeren. 

Deze regel noemen wij de evenredig-
heidsregel.

Uw extra voordeel 

Is het bedrag van de schade lager 
dan 6.000,00 EUR(1)(exclusief BTW), 
dan passen wij de evenredigheids- 
regel niet toe.

Basisverzekering

In de basisverzekering is dit bedrag 
3.500,00 EUR(1). 

Schade aan de tuin door dieren

Hebt u schade aan uw tuin door een dier? 
En mag dat dier niet op het verzekerde 
adres zijn? 

Bijvoorbeeld: 
Het paard van uw buurman loopt in uw 
tuin. Het maakt putten in het grasveld of 
veroorzaakt schade aan uw bloemperk.

Uw extra voordeel

Wij betalen een bedrag voor jonge 
bomen, struiken en bloemen van 
dezelfde soort als u had. Wij betalen 
maximaal 15.000,00 EUR(1).

Wij betalen niet voor schade:
• door uw eigen dier
• door een dier waarop u past

Basisverzekering

Wij betalen niet voor deze schade.

Schade door storm, hagel, sneeuw- en 
ijsdruk

Hebt u schade door storm, hagel, sneeuw- 
en ijsdruk aan voorwerpen die buiten 
zijn. En zijn die niet vastgemaakt aan uw 
gebouw of uw terrein? 

Uw extra voordeel

Wij betalen voor die schade. 
Voor alle voorwerpen samen betalen 
wij maximaal 6.000,00 EUR(1).

Bijvoorbeeld: 
U hebt stormschade aan uw trampo-
line. Of uw tent in de tuin vliegt weg. 

Wij betalen niet voor motorvoertuigen 
buiten. Voor motorvoertuigen geldt 
een andere verzekering. Lees verder 
in deze fiche.

Basisverzekering

Wij betalen alleen voor de schade 
aan deze voorwerpen: 
• tuin- en zwembadmeubelen
• tuinverlichting
• barbecue
• buitenkeuken
• een afdekzeil van een zwembad
Voor al deze voorwerpen samen 
betalen wij maximaal 3.500,00 EUR(1).

Bijvoorbeeld:
U hebt schade door hagel aan uw 
tuinmeubelen.
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Schade door een natuurramp(2)

Hebt u schade door een natuurramp aan 
uw zwembad, tennisbaan of een ander 
luxegoed?

Hebt u schade door een natuurramp(2) 
aan voorwerpen die buiten zijn? En zijn 
die niet vastgemaakt aan uw gebouw of 
uw terrein?

Uw extra voordeel

Wij betalen voor die schade als:
• u eigenaar bent en u uw gebouw bij 

ons verzekerd hebt;
• u huurder bent en u het zwembad, 

de tennisbaan of een ander luxe-
goed op uw kosten hebt geplaatst. 
En u hebt uw inboedel bij ons 

 verzekerd.
Bijvoorbeeld: schade aan uw tennis-
baan door een overstroming.

Wij betalen voor schade aan volgende 
voorwerpen:
• bloempotten en plantenbakken
• tuin- en zwembadmeubelen en 
 kussens
• parasols
• tuingereedschap
• tuinverlichting
• tuindecoratie
• tuinrobot
• apparaten om het zwembad schoon 

te maken
• buitenkeuken
• zwembad dat je kunt verplaatsen
• barbecue

Wij betalen voor alle voorwerpen 
samen maximaal 6.000,00 EUR(1). 

Let op! Wij betalen alleen als u de ver-
zekering Natuurrampen Baloise hebt. 

Basisverzekering

Wij betalen niet voor de schade door 
een natuurramp(2) aan uw zwembad, 
tennisbaan of een ander luxegoed. 

Wij betalen alleen voor de volgende 
voorwerpen:
• tuin- en zwembadmeubelen. 
 Wij betalen niet voor kussens.
• tuinverlichting 
• barbecue
• buitenkeuken
• afdekzeil van een zwembad of 

jacuzzi

Wij betalen voor alle voorwerpen 
samen maximaal 3.500,00 EUR(1).

Let op! Wij betalen alleen als u de 
verzekering Natuurrampen Baloise 
hebt. 

Schade aan een tablet of aan een laptop 
waarvan u het beeldscherm kunt losmaken

Hebt u plotse en onverwachte schade aan 
uw tablet?

Let op! Wilt u uw tablet verzekeren? 
Dan moet u ook uw inboedel bij ons ver-
zekeren. Dan krijgt u de verzekering Alle 
Risico’s Computer. Het Surround Package 
vult de verzekering Alle Risico’s Computer 
aan.

Uw extra voordeel

Wij betalen voor die schade. 

Bijvoorbeeld:
U laat uw tablet vallen en het scherm 
is gebarsten. 

Wij betalen tot maximaal 
3.500,00 EUR(1).

Wij betalen niet voor bijvoorbeeld:
• de schade die de winkel, de fabriek, 

de leverancier of de hersteller moet 
betalen; 

• diefstal van of vandalisme aan een 
tablet die buiten is.

Basisverzekering

Wij betalen alleen voor de schade aan 
een vaste computer en een laptop 
waarvan u het beeldscherm niet kunt 
losmaken. Wij betalen niet voor de 
schade aan een tablet.
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Schade door diefstal en vandalisme 

Hebt u schade door diefstal van of vanda-
lisme aan uw juwelen?

Hebt u schade door diefstal van of van-
dalisme aan voorwerpen die buiten zijn? 
En zijn die niet vastgemaakt aan uw 
gebouw of uw terrein?

Let op! Wilt u die schade door diefstal 
en vandalisme extra verzekeren in het 
Surround Package? Dan moet u ook de 
keuzeverzekering Diefstal en vandalisme 
nemen.  

Uw extra voordeel

Wij betalen voor uw juwelen tot maxi-
maal 25.000,00 EUR(1).

Dan betalen wij voor schade aan vol-
gende voorwerpen:
• bloempotten en plantenbakken
• tuin- en zwembadmeubelen en 
 kussens
• parasols
• tuingereedschap
• tuinverlichting
• tuindecoratie
• tuinrobot
• apparaten om het zwembad schoon 

te maken
• buitenkeuken
• zwembad dat je kunt verplaatsen
• barbecue

Wij betalen voor alle voorwerpen samen 
maximaal 6.000,00 EUR(1).

Basisverzekering

Wij betalen voor uw juwelen tot 
maximaal 15 % van het verzekerde 
bedrag inboedel. Wij betalen nooit 
meer dan 15.000,00 EUR(1).

Dan betalen wij alleen voor de 
volgende voorwerpen:
• tuin- en zwembadmeubelen. 
 Wij betalen niet voor kussens.
• tuinverlichting 
• barbecue
• buitenkeuken
• afdekzeil van een zwembad of 

jacuzzi

Wij betalen voor alle voorwerpen 
samen maximaal 3.500,00 EUR(1).

Kosten om uw tuin te herstellen

Hebt u schade aan uw tuin, maar niet 
aan uw gebouw of uw inboedel? En is 
die schade verzekerd in uw polis? Dan  
betalen wij voor het herstel van uw tuin.

Bijvoorbeeld: 
• een boom waait om door een storm 
• door een overstroming sleurt het water 

uw struiken mee

Uw extra voordeel

Wij betalen een bedrag voor jonge 
bomen, struiken en bloemen van 
dezelfde soort als u had.

Wij betalen maximaal 15.000,00 EUR(1).

Basisverzekering

Wij betalen een bedrag voor jonge 
bomen, struiken en bloemen van 
dezelfde soort als u had.

Wij betalen maximaal 3.500,00 EUR(1).

Kosten voor uw zwembad, jacuzzi of  
vijver

Loopt het water van uw zwembad, jacuzzi 
of vijver weg of raakt het vervuild? En 
komt dit door een gebeurtenis die uw 
polis verzekert?

Bijvoorbeeld:
• door een storm vliegen er bladeren en 

takken in uw jacuzzi
• door een overstroming loopt het water 

van een beek in uw zwembad

Uw extra voordeel

Wij betalen voor de kosten:
• om uw zwembad, jacuzzi of vijver 

opnieuw te vullen met water;
• van producten die u nodig hebt om 

het zwembad, de jacuzzi of de vijver 
klaar te maken voor gebruik.

Basisverzekering

Wij betalen niet voor deze kosten.

Schade aan motorvoertuigen

U wilt uw motorvoertuigen extra beschermen tegen schade. Welke extra voordelen krijgt u? Dat hangt af van het aantal 
wielen dat uw voertuig heeft. Maar ook de plaats van het voertuig. En van de andere keuzeverzekeringen die u neemt.

Let op! Wilt u uw motorvoertuig extra verzekeren met het Surround Package? Dan moet u ook uw inboedel bij ons  
verzekeren.  
Wij betalen niet voor alle schade aan uw motorvoertuig. Welke schade betalen wij wel en welke niet? Dat leest u in de 
Algemene Voorwaarden. 

Voor alle motorvoertuigen samen betalen wij maximaal 30.000,00 EUR(1) exclusief BTW.
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Uw motorvoertuig heeft 3 of minder wielen

1. Uw motorvoertuig staat binnen op het 
verzekerde adres. 

 Bijvoorbeeld: uw moto staat in uw 
garage.

Hebt u schade door een natuurramp(2)?
Bijvoorbeeld: door een overstroming 
loopt water in uw garage. Uw moto valt 
om en u hebt schade aan uw moto.

Is er ingebroken in het gebouw waarin uw 
voertuig staat? En is uw motorvoertuig 
gestolen?

2. Uw motorvoertuig staat buiten, maar 
niet verder dan 50 m van het verze-
kerde adres.

 Bijvoorbeeld: uw moto staat voor uw 
woning op straat geparkeerd.

Hebt u schade:
• doordat een tak of boom op uw motor-

voertuig valt?
• door storm? 
• doordat voorwerpen rondvliegen of 

omvallen door storm?
• door een natuurramp(2)?

Uw extra voordeel

Wij betalen voor die schade.
Let op! Dat doen we enkel als u de 
verzekering Natuurrampen Baloise 
neemt. 

Dan betalen wij voor de diefstal van 
uw motorvoertuig.
Let op! Dat doen we enkel als u ook de 
keuzeverzekering Diefstal en vanda-
lisme neemt. 

Wij betalen niet:
• als uw voertuig onder een carport 

staat;
• voor schade door vandalisme aan 

uw motorvoertuig.

Wij betalen voor die schade.

Let op! Wij betalen niet voor de schade 
door hagel, sneeuw- en ijsdruk.

Basisverzekering

Wij betalen niet voor de schade door 
een natuurramp(2).

Wij betalen wij niet voor de diefstal 
van uw motorvoertuig. 
Let op! We betalen ook niet voor 
deze schade als u de keuzeverze-
kering Diefstal en vandalisme neemt.

In de basisverzekering betalen wij 
niet voor die schade.

Uw motorvoertuig heeft 4 of meer wielen

Let op! Voor schade aan quads betalen 
wij nooit.

1. Uw motorvoertuig staat binnen op het 
verzekerde adres. 

 Bijvoorbeeld: uw auto staat in uw 
garage.

Hebt u schade:
• door brand, ontploffing of implosie?
• doordat een tak of boom valt?
• door storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk?

Hebt u schade door een natuurramp(2)

Bijvoorbeeld: door een overstroming 
loopt water in uw garage. U hebt schade 
aan uw auto.

Uw extra voordeel

Wij betalen voor die schade.

Wij betalen voor die schade.

Basisverzekering 

Wij betalen niet voor de schade aan 
motorvoertuigen op 4 of meer wielen.



In de polis Woning Select zitten verschillende verzekeringen naar Belgische recht: een zaakverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering 
en een persoonsverzekering. Wilt u een polis nemen? Informeer u dan grondig over uw wettelijke bescherming, onze segmentatiecriteria en onze 
Algemene Voorwaarden op www.baloise.be.

Hebt u klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dit geen oplossing? Dan kunt 
u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel.
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Uw motorvoertuig heeft 4 of meer wielen

Is er ingebroken in het gebouw waarin uw 
voertuig staat? En is uw motorvoertuig 
gestolen?

2. Uw motorvoertuig staat binnen in uw 
garage of op uw autostaanplaats op 
een ander adres in België. 

 Bijvoorbeeld: u huurt een garage in 
een andere straat. Uw auto staat in 
deze garage. 

Hebt u schade: 
• door brand, ontploffing of implosie?
• doordat een tak of boom valt?
• door storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk?

3. Uw motorvoertuig staat buiten, maar 
niet verder dan 50 m van het verze-
kerde adres.

 Bijvoorbeeld: uw auto staat voor uw 
woning op straat geparkeerd.

Hebt u schade: 
• door brand, ontploffing of implosie?
• doordat een tak of boom valt?
• door storm? 
• doordat voorwerpen rondvliegen of 

omvallen door storm?

Hebt u schade door een natuurramp(2)? 

Uw extra voordeel

Dan betalen wij voor de diefstal van 
uw motorvoertuig.
Let op! Dat doen we enkel als u ook de 
keuzeverzekering Diefstal en vandalisme 
neemt. De voordelen voor schade aan 
motorvoertuigen vullen deze verzeke-
ring aan.

Wij betalen niet:
• als uw voertuig onder een carport 

staat;
• voor schade door vandalisme aan 

uw motorvoertuig.

Wij betalen voor die schade.

Wij betalen voor die schade.
Let op! Wij betalen niet voor de schade 
door hagel, sneeuw- en ijsdruk.

Wij betalen voor die schade.
Let op! Dat doen we enkel als u de 
verzekering Natuurrampen Baloise 
hebt. De voordelen voor schade aan 
motorvoertuigen vullen deze verzeke-
ring aan.

Basisverzekering 

Wij betalen niet voor de schade aan 
motorvoertuigen op 4 of meer wielen.

(1) tegen ABEX-index 690
(2) met natuurramp bedoelen wij: een overstroming, het overlopen van een openbare riool, een aardbeving, een aardverschuiving of een grondverzakking.

Deze fiche is maar een beknopt en eenvoudig overzicht. Enkel de Algemene Voorwaarden zijn bindend. Lees de Algemene 
Voorwaarden daarom goed.


