
Wij verzekeren alle materiële schade die te wijten is aan elke plotse, onvoorzienbare en onopzettelijke gebeurtenis en niet onder 
een uitsluiting valt.  

In de brandpolis Woning Safe voorzien wij standaard de dekkingen voorzien in de basiswaarborgen van de brandpolis Woning 
Select én de keuzewaarborgen Surround Package en Leisure Pack. 
Deze fiche vermeldt enkel de dekkingen die extra voorzien zijn ten opzichte van de brandpolis Woning Select, Surround Package 
en Leisure Pack.

Sterke punten Woning Safe 

Bescherming gebouw en inboedel

Diefstal van een deel 
van het gebouw

diefstal van een deel van het gebouw (hoofd- of bijgebouw): 
standaard gedekt ten belope van het verzekerd kapitaal Gebouw

Waterschade meerverbruik van water gedekt tot 2.500 EUR1 na een gedekt schadegeval 

Schade door stookolie indien het gebouw verzekerd is: 
dekking voor de saneringskosten van het verontreinigde terrein met een maximum van 
25.000 EUR1

Storm, hagel, sneeuw- 
en ijsdruk

zie rubriek ‘Bescherming tuin en zwembad’ 

Natuurrampen zie rubriek ‘Bescherming tuin en zwembad’

Glasbreuk breuk van beeldschermen: 
tv-schermen (lcd-, plasmaschermen, …) tablet-pc’s, parlofoon, beveiligingscamera, …  
Beeldschermen van alle materiaal in handformaat (gsm, fototoestellen, …) zijn niet gedekt.

Alle Risico’s 
Homecomputer

 •  alle onvoorziene en plotse algemene schade aan:
− homecomputer2 (vaste computers en laptops) tot 3.500 EUR1;
− tablet-pc2 tot 1.000 EUR1;
die eigendom zijn van de verzekeringnemer of van de bij hem inwonende personen.

• dekking in het verzekerde gebouw op het adres vermeld in de Bijzondere Voorwaarden of in 
de studentenkamer of studentenstudio.

Diefstal 
(indien inboedel verzekerd is)

per schadegeval standaarddekking 50 % van het verzekerd kapitaal Inboedel waarvan de 
maximale tussenkomst: 
• voor waarden 5.000 EUR1 bedraagt;
• voor juwelen 25.000 EUR1 bedraagt;
• per voorwerp of collectie 15.000 EUR1 bedraagt, alsook de bewezen waardevermindering 

van een collectie tot 5.000 EUR1.

Op de ligging van het 
risico zoals vermeld 
in de Bijzondere 
Voorwaarden

• kosten om sloten van de toegangsdeuren van het gebouw en van de (bank)kluis te vervangen 
omdat de sleutels gestolen of verloren werden of kosten voor digitale hercodering van de

     sloten met een maximum van 2.500 EUR1 zonder vrijstelling; 
• dekking voor motorboten.

In België • diefstal met braak van inboedel in een gebouw dat maximaal 120 dagen gehuurd of 
gebruikt wordt, tot  10.000 EUR1 met maximale tussenkomst voor waarden van 5.000 EUR1. 
Vandalisme blijft echter uitgesloten;

• inboedel in een studentenkamer of studentenstudio die door verzekerde of zijn inwonende 
kinderen gehuurd of gebruikt wordt tot 50 % van het verzekerd kapitaal Inboedel;

• inboedel in een gebouw dat door de verzekerde of zijn inwonende kinderen gehuurd of 
gebruikt wordt ter gelegenheid van familiefeesten tot 50 % van het verzekerd bedrag.

Buiten het grondgebied 
België en mits braak

• inboedel in vakantieverblijf: tot 10.000 EUR1;

• inboedel in een studentenkamer of studentenstudio die door de verzekerde of zijn 
inwonende kinderen gehuurd of gebruikt wordt: tot 10.000 EUR1;

• inboedel in een gebouw dat door de verzekerde of zijn inwonende kinderen gehuurd of 
gebruikt wordt ter gelegenheid van familiefeesten: tot 10.000 EUR1.



Motorvoertuigen3

Quads en trikes gedekt

Hagel, sneeuw- en 
ijsdruk

Alle motorvoertuigen die zich bevinden buiten het verzekerde gebouw maar binnen een straal 
van maximaal 50 m te rekenen van de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde ligging van het 
risico, zijn gedekt tot 2.500 EUR1.

Diefstal mits braak in de 
lokalen van het gebouw

gedekt tot 15.000 EUR1 voor alle motorvoertuigen

Bescherming tuin en zwembad

Het herstel van de tuin met gelijksoortige jonge aanplantingen is altijd gedekt ten belope van 
100 % van de verzekerde bedragen, zelfs na storm of natuurramp. Indien er geen schade is 
aan de verzekerde goederen, is er dekking tot 15.000 EUR1. In geval van natuurramp blijft de 
dekking echter verleend tot 100 % van de verzekerde bedragen. 

Storm, hagel, sneeuw- 
en ijsdruk

Voorwerpen en materialen die zich in open lucht bevinden en die niet definitief aan het gebouw 
of het terrein zijn bevestigd:   
• stormschade gedekt tot 10.000 EUR1

• schade door hagel, sneeuw- en ijsdruk tot 6.000 EUR1

Diefstal Diefstal en vandalisme tot 10.000 EUR1 voor:
• planten, bloempotten en plantenbakken, tuin- en zwembadmeubelen, kussens en parasols, 

barbecue, reinigingsapparatuur voor onderhoud van het zwembad, tuinverlichting, buiten-
keuken, tuindecoratie, tuingereedschap, tuinrobot, verplaatsbaar zwembad die zich op 
binnenplaatsen, balkons, (dak)terrassen of in tuinen bevinden

Wedersamenstelling van archieven
(enkel indien inboedel verzekerd is)

Wij vergoeden tot 5.000 EUR1:
• de kosten voor de wedersamenstelling van archieven t.g.v. plotselinge, toevallige en 

onvoorzienbare omstandigheden die het gevolg zijn van een niet-uitgesloten gevaar; 
• de kosten van wedersamenstelling, klasseren en herklasseren van documenten;
• voorlopige inrichtings- of huurkosten;
• bijkomende kosten voor de beveiliging van documenten.
De dekking geldt niet na diefstal of in het kader van de dekking Natuurrampen Tariferingsbureau.

Diversen

• kosten voor het herinstalleren en/of de aankoop van gecommercialiseerde standaard-
software (als aanvullende vergoeding voor kosten en verliezen) 

• nooit toepassing evenredigheidsbeginsel

De standaarddekkingen kunnen uitgebreid worden met volgende keuzedekkingen:

Diefstal Fiets  Voor meer informatie: zie fiche Diefstal Fiets

Safe Home Assistance  Voor meer informatie: zie fiche Safe Home Assistance

Voor de exacte modaliteiten van de dekkingen verwijzen wij naar de Bijzondere en de Algemene Voorwaarden van de polis. 
De gebruikte begrippen moeten gelezen worden zoals zij in de begripsomschrijvingen van de Algemene voorwaarden zijn omschreven.

1 Bedragen tegen ABEX-indexcijfer 690.
2 Is niet gedekt: informaticamateriaal in handformaat zoals gsm’s, smartphones, spelconsoles, draagbare mediaspelers of elektronische zakagenda’s. 
3 Modaliteiten:   - enkel indien inboedel verzekerd is en
 - enkel voor motorvoertuigen voor privégebruik en eigendom van de verzekeringnemer of de bij hem inwonende personen
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Uw veiligheid, onze zorg. 
www.baloise.be
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