
SAAAssuradeuren 
 

Verschillenlijst Opstalverzekering Huis- en Reispakket 

 

Dit overzicht beschrijft op hoofdlijnen de verschillen en dekking. Raadpleeg voor details en mogelijke uitzonderingen 
de voorwaarden of vraag ernaar bij uw adviseur.  

Onderwerp Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden 

Voorwaardennummer HRA UGB (05-07) BTB ALG 1507 en BTB OPS 1507 

Dekking 3 dekkingsmogelijkheden: Brons, 
Zilver en Goud  

2 dekkingsmogelijkheden: Budget en 
Compleet 

Verzekerd bedrag  
Het verzekerd bedrag op de polis is 
de maximale vergoeding. Het 
verzekerd bedrag is tevens maximale 
vergoeding. 

Op basis van waardegarantie. Er is 
geen onderverzekering van 
toepassing. 

Glas 
• Standaard meeverzekerd. 
• Lekraken van isolerend glas 

is beperkt verzekerd bij Zilver 
en Goud. 

• Is een extra dekking. 
• Lekraken is niet verzekerd.  
• Alleen breuk.  

Dekking All risk alleen bij Goud • Budget: extra uitgebreid 
• Compleet: all risk 

Bereddingskosten De verzekerde som is de maximale 
vergoeding.  Geen beperking 

Opruimingskosten 
Tot maximaal 20% van het verzekerd 
bedrag is verzekerd. Is afhankelijk 
van de dekking. 

• Geen beperking.  
• Bij dekking Budget: maximaal 

€ 50.000,- 

Extra kosten van verblijf in 
hotel, pension of ander 
vervangend verblijf 

Tot maximaal € 10.000,- verzekerd.  
Is afhankelijk van de gekozen 
dekking. 

Geen maximum 

Huurderving 
• Brons: niet verzekerd 
• Zilver: maximaal € 7.500,- 
• Goud: maximaal € 10.000,- 

10% van de premiegrondslag tot 
maximaal € 30.000,- 

Kosten van tuinaanleg 
• Brons: niet verzekerd 
• Zilver & Goud: 20% van het 

verzekerde bedrag 

• Verzekerd  
• Bij dekking Budget maximaal 

€ 12.500,- 

Eigen risico  
• Brons: € 200,- 
• Zilver: € 100,- 
• Goud: € 0,- 

Er is sprake van een franchise. Deze 
kan afgekocht worden. 
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Schaderegeling Geen Direct Schade Herstel 
(vergoeding altijd in geld). 

Wel Direct Schade Herstel 
(vergoeding in geld of in natura). 


