
nationale 
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Verschillenoverzicht 
inventaris/goederen/huurdersbelang NN 
(Zekerheid op Maat) - DL SL 

Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen tussen producten uit 
ons oude en nieuwe productassortiment. Alle verschillen en de volledige omschrijving van de 
rubrieken vindt u in de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden blijven leidend. Je kunt dan ook geen 
rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht. 

Dekking Categorie Delta Lloyd (B.03.2.89 Zekerheid op Maat 
B(DL) GOE200.0718 

(NN dekking goederen) 

Waterbed Schade door water dat Niet gedekt Gedekt 
onvoorzien uit een waterbed is 
gestroomd 

Luchtdruk Schade door doorbreken van Gedekt Niet gedekt 
geluidsbarrière. 

Paarden & vee Schade door het uitbreken van Gedekt Niet gedekt 
paarden en vee uit de stallen 

Meteorieten Schade door het inslaan van Gedekt Niet gedekt 
meteorieten 

Schade door koeling van Schade bederf door het defect Per gebeurtenis maximaal 10% Gedekt zonder maximum. 

goederen raken van een koelkast of van het verzekerde bedrag met 
vriezer een maximum van €1250,-. 

Geen eigen risico. 

Werkstaking Werkstaking Gedekt Niet gedekt 

Bijtende stoffen Bijtende stoffen Gedekt Niet gedekt 

Opruimingswerkzaamheden Kosten voor Per gebeurtenis tot maximaal Per gebeurtenis tot maximaal 
opruimingswerkzaamheden 10% van het verzekerde de verzekerde som. 

bedrag. 

Tuin bij gebouw Kosten voor herstel van de tuin Per gebeurtenis tot maximaal Wel gedekt bij inventaris, niet bij 
bij het gebouw 10% van het verzekerde goederen & huurdersbelang. 

bedrag. 

Vervoer en opslag Kosten voor vervoer en opslag. Per gebeurtenis tot maximaal Per gebeurtenis tot maximaal 
10% van het verzekerde de verzekerde som en 
bedrag. beperking tot 10 weken. 



Dekking 

Zaken van derden 

Vergoeding van geld/vals 
geld 

Categorie 

Schade aan zaken van derden 
die op dat moment in het 
gebouw aanwezig zijn. 

Vergoeding als geld verloren 
gaat of vervalst is. 

Delta Lloyd (B.03.2.89 
B(DL) 

Zekerheid op Maat 
GOE200.0718 
(NN dekking goederen) 

Per gebeurtenis maximaal 10% Per gebeurtenis tot een 
van het verzekerde bedrag voor maximum van €5000,- Als: 
ieder onderdeel afzonderlijk. - goederen zich in het op de 

polis genoemde gebouw 
bevinden 
- goederen van dezelfde soort
- als verzekerde deze moet 
betalen op grond van een 
wettelijke of contractuele
verplichting

Per gebeurtenis maximaal 10% Wel gedekt bij inventaris, niet bij 
van het verzekerd bedrag met goederen & huurdersbelang 
een maximum tot €1250,-. met een maximum van€ 

1.000,-. 


