
Geniet in alle rust  
van uw tuin!

Pack Tuin*



Uw tuin is een essentiële leefruimte en vormt de perfecte plaats 
voor uw momenten van ontspanning. Hij is echter ook onderhe-
vig aan verscheidene risico’s … Van een onweer tot diefstal, vele 
onverwachtse en onaangename gebeurtenissen kunnen uw tuin 
beschadigen.

Zorg dat uw tuin een bron van plezier blijft en bescherm hem  
optimaal met Pack Tuin*, een uitbreiding van uw brandverzekering  
Top Woning. 

De troeven om zonder zorgen van uw 
tuin te genieten

• Na regen, komt altijd zonneschijn. Schade veroorzaakt door hagel, 
bliksem, storm, … wordt vergoed.

• Omvat uw contract Brand de waarborg diefstal? Dan zijn uw 
tuinmeubelen, barbecue, buitendecoratie-elementen, planten en 
tuingereedschap eveneens gedekt. 

• Uw tank met stookolie is lek en vervuilt het terrein. Dankzij Pack Tuin 
wordt de bodemsanering (verplicht!) vergoed tot 14.610,52 EUR**!

• Een wild dier beschadigt uw bloemperken. De heraanleg is verzekerd!
• En voor de andere risico’s? U kunt op uw beide oren slapen, want 

Pack Tuin biedt een uitgebreide dekking.

Kies voor uitstekende waarborgen voor uw tuin en optimaliseer uw 
brandverzekering met de aanvulling Pack Tuin. Geniet de talrijke troeven 
en vergeet uw zorgen.



Wanneer u er niet aan denkt, gebeurt het! 
 
“Als gevolg van een ongeluk met zijn stookolietank, moest  
een vriend meer dan 10.000 EUR ophoesten om zijn bodem te 
saneren … Nadat we dit verhaal hadden gehoord, hebben we 
besloten om Pack Tuin te onderschrijven. Zo genieten we een 
ruimere dekking in dit soort situaties.” 

“Vorige zomer organiseerde ik een barbecue op het terras  
van mijn benedenverdieping. De volgende morgen merkte ik  
jammer genoeg dat mijn tuinmeubelen gestolen werden.  
Met Pack Tuin werd ik vergoed en kon ik mijn kleine oase van  
rust opnieuw inrichten!”

 
“Voor onze kinderen is een zomer zonder opblaasbaar zwembad 
ondenkbaar! Dit jaar kochten we ons een erg groot zwembad. 
Rekening houdend met de hoeveelheid water dat zo’n zwembad 
bevat, zijn we blij om te weten dat Pack Tuin tussenkomt in geval 
van waterschade!” 
 

“Men herinnert zich zeker de beruchte stormen van juli 2010! 
Eén van onze populieren viel toen neer in onze tuin. Gelukkig  
hoefden we ons geen zorgen te maken. Pack Tuin kwam immers 
tussen in de kosten voor het verwijderen en het vervangen van 
de boom!” 

Geniet in alle rust van uw tuin dankzij dit exclusieve aanbod van  
AG Insurance. 



3 goede redenen om Pack Tuin 
te onderschrijven*:  

De schade aan uw tuin door bliksem, 
hagel, wild … is verzekerd. 

Uw tuinmeubelen, tuingereedschap, 
barbecue … worden vergoed in geval 
van diefstal.
 
Een verhoogde vergoeding voor de 
saneringskosten van een door stookolie 
vervuilde bodem.

Wilt u graag meer info of hebt u nog vragen? Kom dan 
zeker langs en ontdek de talrijke facetten van Pack Tuin! 

* Pack Tuin is een uitbreiding van uw brandverzekering Top Woning van AG Insurance. Dit document 
bevat algemene informatie over de draagwijdte en de aanvullende waarborgen van deze verzekering. 
De juiste omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden bij uw makelaar en op 
www.aginsurance.be.
** Bedrag volgens de ABEX 694 (2de semester 2011).
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Uw makelaar


