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Automobielen:

Overdekking inboedel & gebouw

1.	In aanvulling op de van toepassing zijnde algemene

2.	Indien bij schade blijkt dat de waarde van de woning

verzekeringsvoorwaarden geldt dat verzekeringsdekking

en/of de inboedel hoger is dan het op de laatste

uitsluitend wordt verleend voor het stationaire risico op

premievervaldag overeenkomstig het indexcijfer

de genoemde risicolocatie, waarbij wordt aangetekend

vastgestelde bedrag, dan wordt voor de regeling

dat per verzekerd object maximaal 500 kilometer per jaar

van de schade het op de laatste premievervaldatum

mag worden gereden, waaronder inbegrepen transporten

vastgestelde verzekerd bedrag verhoogd met maximaal

op eigen kracht van en naar de risicolocatie inclusief

25%.

doorvoer.
Spanje
In geval van een onder deze verzekering gedekte gebeurtenis

3.	In aanvulling op de van toepassing zijnde algemene

vergoedt Hoeksche Waard Assuradeuren zo nodig boven het

verzekeringsvoorwaarden geldt dat voor de door

verzekerd bedrag:

Hoeksche Waard Assuradeuren verzekerde roerende – en

•	
€ 7.500,– voor memorabilia, accessoires en losse

onroerende zaken in Spanje het Spaanse overheidsfonds

•

onderdelen;

voor catastrofe risico’s, ‘Consorcio de Compensation

€ 1.500,– voor persoonlijke bezittingen;

de Seguros‘, schade veroorzaakt door uitzonderlijke
oorzaken zal vergoeden volgens de bepalingen uit

In aanvulling op de van toepassing zijnde uitsluitingen in de

het Spaans wettelijk statuut en het reglement voor de

verzekeringsvoorwaarden geldt dat niet verzekerd is:

toepassing daarvan en aanvullende beschikkingen die

•	Schade ontstaan terwijl het motorrijtuig voor andere

van kracht zijn op het moment van onheil.

doeleinden (zoals verhuur, handel, beroepsmatig
vervoer van personen of van zaken) dan uitsluitend voor

De volgende uitzonderlijke gebeurtenissen worden gedekt

particuliere of hobbymatige doeleinden wordt gebruikt;

door het Consoricio:

•	Schade ontstaan tijdens het oefenen voor of deelnemen
aan snelheidsritten en/of rally’s;
•	Schade veroorzaakt door slijtage, oxidatie en andere
geleidelijk werkende invloeden, zoals verroesting,
slijtage, verkleuring, afbladderen en schilferen van verf
en lak, veroudering, vervorming, verrotting en chemische
aantasting;
•	Schade veroorzaakt door ongedierte of schimmels,

•	Aardbevingen, vloedgolven, uitzonderlijke
overstromingen (waaronder stormvloed), vulkanische
uitbarstingen, tornado’s en storm met een windsnelheid
van meer dan 120 kiometer per uur, het vallen van
hemellichamen en meteorieten;
•	Gewelddaden als gevolg van terrorisme, rebellie,
opruiing, staking die krachtens de wet wordt aangeduid
als een buitengewoon risico, opstand, onlusten

tenzij deze het gevolg is van een eerdere verzekerde

van algemene aard of gebeurtenissen of daden van

gebeurtenis in de verzekeringsperiode;

strijdkrachten of staatsveiligheidsdiensten in vredestijd.

•	Schade veroorzaakt door blootstelling van het
motorrijtuig aan licht of aan extreme temperaturen,

In geval van schade als gevolg van een uitzonderlijke

uitdroging, krimpen, vervormen of vochtigheid, tenzij

gebeurtenis, die onder de dekking valt van het Consorcio

deze het gevolg is van brand;

de Compensation de Seguros, dient verzekeringnemer

•	Schade die het gevolg is van een aan verzekerde te
verwijten onvoldoende onderhoud van het motorrijtuig.

zich rechtstreeks te wenden tot dit overheidsfonds op het
onderstaande adres:

Onder onvoldoende onderhoud wordt onder meer
verstaan het niet tijdig en deskundig laten onderhouden

Consoricio de Compensation Seguros

van het motorrijtuig alsmede het niet tijdig en deskundig

Paseo Castellana 32

laten onderhouden of vervangen van onderdelen.

28046 Madrid
+34 902 222 665
www.consorseguro.es
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Indien de vergoeding die verzekerde ontvangt op grond van

tomen natuurkracht, zoals een aardbeving, aardverschuiving,

de door het Consorcio voor een buitengewone gebeurtenis

overstroming of lawine.

geboden dekking lager is dan de vergoeding die Hoeksche
Waard Assuradeuren zou voldoen indien de buitengewone

Aansprakelijkheid gebouwen Frankrijk

gebeurtenis niet onder de dekking van het Consorcio zou

6.	In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is

vallen, vergoedt Hoeksche Waard Assuradeuren het verschil

meeverzekerd tot maximaal e 5.000.000,– per

conform de van toepassing zijnde polisvoorwaarden tot

gebeurtenis de aansprakelijkheid van verzekerde

maximaal het verzekerde bedrag

op grond van de artikelen 1382 tot en met 1384
van het Frans Burgerlijk Wetboek (‘Code Civil’) voor

Bovenstaande bepaling is een in het Nederlands vertaald

materiele beschadiging van zaken van buren of van

uittreksel van de Spaanse regelgeving en aan deze vertaling

andere derden veroorzaakt door brand, ontploffing

kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële en

of water voortgekomen uit het risicoadres in de

volledige wettekst kan via www.consorseguro.es worden

verzekeringsperiode.

geraadpleegd.
België
Dwingende wetgeving Europa
In aanvulling op de van toepassing zijnde algemene
4.	

7.	In aanvulling op de van toepassing zijnde
verzekeringsvoorwaarden geldt dat onder deze

verzekeringsvoorwaarden geldt dat deze verzekering wordt

verzekering ook de burgerlijke aansprakelijkheid

geacht te voldoen aan dwingende wetgeving van algemeen

voor de gebouwen van verzekerde gelegen in België

belang die door Hoeksche Waard Assuradeuren in acht

is meeverzekerd. De aansprakelijkheid als eigenaar,

genomen dient te worden in het land waar het risicoadres

mede eigenaar of huurder in verband met het gebouw

is gevestigd. Onder wetgeving van algemeen belang

dat zich in België bevindt wordt door Hoeksche Waard

wordt verstaan bepaalde essentiële wetgeving in een EU

Assuradeuren verzekerd tot de volgende bedragen:

lidstaat die voldoet aan de algemeen belang criteria van

a. Lichamelijk letsel:

e 18.425.000,–

het Europese Hof en derhalve ondanks het vrije verkeer

b. Materiele schade:

e 3.685.000,–

van verzekeringsproducten toch opgelegd kan worden aan
verzekeraars uit andere lidstaten van de EU.

Hoeksche Waard Assuradeuren verzekert de burgerlijke
aansprakelijkheid van de verzekerde op basis van de

Catastrophe Naturelle Frankrijk

artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek, met

5.	In aanvulling op de in de verzekeringsvoorwaarden

inbegrip van het verhaal van derden, alsmede artikel 1721

genoemde verzekerde gevaren, zijn de verzekerde zaken

van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van het verhaal

tevens verzekerd tegen schade direct veroorzaakt door

van huurders alsook burenhinder conform artikel 544 van

natuurgeweld, indien en voor zover:

het Burgerlijk Wetboek als de aansprakelijkheid voortvloeit

a.	Het natuurgeweld door de Franse overheid is

uit een plotselinge onvoorzienbare gebeurtenis.

uitgeroepen tot een natuurramp (Catastrophe

		

Naturelle) door middel van een interministerieel

Braak

decreet dat in de Franse Staatscourant (‘Journal

8.	Ingeval van diefstal of poging daartoe dienen sporen van

officiel’) is gepubliceerd en;
b.	De schade veroorzaakt door deze natuurramp op
grond van Frans recht ten tijde van de schade door

(buiten)braak aan het gebouw of sporen van braak aan
het perceel gedeelte waarin de verzekerde zaken zich
bevinden te worden aangetoond.

brandverzekeraars vergoed dient te worden.
Maximale vergoeding ongespecificeerde kostbaarheden
Op deze uitbreiding van de dekking is een eigen risico van

(onder de inboedel)

toepassing van € 50.000,– per gebeurtenis, tenzij in de polis

9.	Hierbij wordt overeengekomen dat in geval van diefstal

een hoger eigen risico is vermeld.

van de kostbaarheden de maximale vergoeding van

Onder natuurgeweld wordt verstaan een enorme, niet in te

Hoeksche Waard Assuradeuren € 10.000,– per object
bedraagt.
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