
SAA Assuradeuren 

Verschillenlijst 

Woonhuisverzekering  

 

 

De verschillenlijst geeft een beperkt overzicht van de verschillen tussen uw oude en nieuwe 

verzekering. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.  

Onderdeel 
 

Oude voorwaarden (divers) 
 

Nieuwe voorwaarden FNWH1803KK 

Verzekerd bedrag Afhankelijk van de polis De maximale uitkering voor de schade 
bedraagt € 1.000.000,-. 

Recreatiewoning Afhankelijk van de voorwaarden mits 
bestemming is recreatiewoning 

Indien blijkt dat er sprake is van een 
recreatiewoning, is het volgende van 
toepassing. 
1. Alle schade ten gevolge van vorst is 
uitgesloten. Op straffe van verlies van 
schadevergoeding voor schade 
veroorzaakt door brand en/of brand- 
blussing mag geen gebruik worden 
gemaakt van losse, verplaatsbare gas- 
en/of verwarmingstoestellen met een 
binnengeplaatste olietank of 
olietoevoerleidingen anders dan van 
koper. 
2. In geval van diefstalschade of poging 
daartoe dienen sporen van buitenbraak 
aan het gebouw of sporen van braak 
aan het perceelsgedeelte waarin de 
inboedel zich bevindt te worden 
aangetoond. 
3. Van het diefstalrisico zijn uitgesloten: 
a. geld en/of geldswaardige papieren; 
b. juwelen en lijfsieraden; 
c. audiovisuele- en computerapparatuur 
meer dan € 1.500,–, foto- en 
filmapparatuur als ook videocamera’s; 
d. voorwerpen met een antiquarische- 
en/of zeldzaamheidswaarde evenals 
schilderijen. 

Onderverzekering Afhankelijk van de voorwaarden mits 

garantie tegen onderverzekering  

1. Wanneer de schadelast groter is dan 
het maximale verzekerde bedrag van           
€ 1.000.000,- zal schadevergoeding 
plaatsvinden tot maximaal € 1.000.000,-. 
2. Wij zullen geen beroep doen op 
onderverzekering, indien de schadelast 
lager is dan € 1.000.000,-. 

Eigen risico  Afhankelijk van de voorwaarden Er geldt een standaard eigen risico van 
€ 150,- per gebeurtenis. 
Voor schade veroorzaakt door storm 
geldt een eigen risico van € 225,- per 
gebeurtenis. 
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Indexering Afhankelijk van de voorwaarden Jaarlijks wordt per de 
premievervaldatum door ons het de 
premie verhoogd of verlaagd, 
overeenkomstig het laatste door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
berekende prijsindex voor de 
gezinsconsumptie. 

   

   

   

   

   

   

 


