
Productfiche Woning Select - Leisure Pack

Zorgeloos van uw vrije tijd genieten? Dat kan met de keuzeverzekering Leisure Pack. Het Leisure Pack geeft u extra voordelen. 
Welke extra voordelen dit zijn, leest u hieronder. 

Wilt u het Leisure Pack nemen? Dan moet u ook de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme nemen. Het Leisure Pack vult 
de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme aan. De verzekering Diefstal en vandalisme is een keuzeverzekering in de polis 
Woning Select.

Diefstal van uw inboedel in een locker

Waar geldt de verzeke-
ring?

Wij verzekeren u in België.

Voor welke schade 
betalen wij?

U gaat sporten of welnessen en u bewaart uw spullen in een locker. Of u bergt uw spullen 
op in een locker van een attractie- of recreatiepark.  Wanneer u de spullen wilt ophalen, zijn 
ze gestolen. Zaten uw spullen in een slotvaste locker? Dan verzekert de keuzeverzekering 
Leisure Pack die spullen bij diefstal of poging tot diefstal.

Hebt u schade door vandalisme aan uw spullen in de locker? Dan betalen wij ook.

Hoeveel betalen wij? Wij betalen maximaal 1.250,00 EUR, waarvan maximaal 250,00 EUR voor geld.

Het bedrag dat wij betalen voor diefstal van uw spullen verminderen wij met uw eigen risico. 
Dit is het deel van het bedrag van de schade dat u zelf moet betalen.

In welke situaties beta-
len wij niet?

Zijn er geen sporen van inbraak aan de locker? Dan betalen wij niet. 

Wij betalen ook niet voor spullen in een locker in het buitenland. 

Diefstal van uw inboedel in een motorvoertuig of caravan

Waar geldt de 
verzekering?

Wij verzekeren u overal op de wereld.

Voor welke schade beta-
len wij?

Bent u in uw vrije tijd op weg met een motorvoertuig of een caravan? En worden spullen uit 
dat motorvoertuig of die caravan gestolen? Dan betalen wij voor de diefstal van die spullen. 

Hebt u schade door vandalisme aan uw spullen? Dan betalen wij ook voor die schade.

Wanneer betalen wij? Staat het motorvoertuig of de caravan in een garage of garagebox? Dan betalen wij alleen 
als:
• deze garage of garagebox op slot is;
• en er sporen van inbraak aan de garage of garagebox zijn.

Staat het motorvoertuig of de caravan buiten of in een gemeenschappelijke garage? Dan 
betalen wij alleen als:
• Het motorvoertuig of de caravan volledig dicht en op slot is. 
• En er sporen van inbraak aan het motorvoertuig of de caravan zijn. 
• Heeft het motorvoertuig of de caravan een alarmsysteem? Dan moet u dit aanzetten. 
• Je mag de inboedel niet van buiten uit kunnen zien. Bijvoorbeeld: uw handtas mag niet op 

de passagierszetel liggen.

Hoeveel betalen wij? Wij betalen maximaal 5.000,00 EUR waarvan maximaal 3.500,00 EUR voor geld.



De keuzeverzekering Leisure Pack is een zaakschadeverzekering naar Belgisch recht. Wilt u een verzekering 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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Voor welke schade beta-
len wij niet?

Wij betalen niet voor:
• spullen die u gebruikt voor uw beroep. 
 Bijvoorbeeld een laptop.
• schade aan het motorvoertuig of de caravan.
 Bijvoorbeeld: schade door de inbraak. 

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


