
In dit document kunt u de meest relevante wijzigingen van de polisvoorwaarden 
lezen die  wij invoeren per 1 januari 2023. De verschillen staan per product 
geordend. Heeft u vragen over deze wijzigingen? Neem dan gerust contact op met 
uw Onderlinge, zij helpen u graag verder.  

 

 

• ALG-0119 wordt ALG-0123 

• Wij informeren u minimaal 1 maand van tevoren als we een wijziging willen doorvoeren. 

• Wij mogen uw verzekering nu ook beëindigen als een andere partij een schade meldt op uw 
verzekering (u werkt bijvoorbeeld niet mee aan de schade-afwikkeling bij een 
aansprakelijkheidsschade die door een benadeelde wordt gemeld) 

• OWW-0119 wordt OWW-0123 

• De dekking “overstroming” is uitgebreid en het begrip “Primaire Waterkeringen” is opgenomen. 

• Niet zichtbare schade aan zonnepanelen zoals zeer kleine haarscheurtjes valt niet onder de 

verzekeringsdekking. 

• Zonweringen en antenne’s zijn begrepen onder de opstalverzekeringen en niet meer onder de 

inboedelverzekeringen. 

• De gevolgen voor het niet doorgeven van wijzigingen zijn duidelijker omschreven. 

• Vrijstaande bijgebouwen met een oppervlakte van meer dan 25m2 zijn alleen verzekerd als deze 

vermeld staan op de polis. 

• Voor zonnepanelen, zwembaden, bruggen, en hekwerken en omheiningen rondom de (sier)tuin, 

geldt dat deze alleen verzekerd zijn als dat op uw polis staat of al meegenomen zijn in de totale 

verzekerde waarde. 

• Planten- en Broeikassen zijn niet verzekerd. 

• Bij de dekking waterschade is nu duidelijker omschreven wat er wel en niet verzekerd is als het gaat 

om het dak en afvoerpijpen.  

 

• SDW-0119 wordt SDW-0123 

• De dekking “overstroming” is uitgebreid en het begrip “Primaire Waterkeringen” is opgenomen. 

• Niet zichtbare schade aan zonnepanelen zoals zeer kleine haarscheurtjes valt niet onder de 
verzekeringsdekking. 

• Zonweringen en antenne’s zijn begrepen onder de opstalverzekeringen en niet meer onder de 
inboedelverzekeringen. 

• De gevolgen voor het niet doorgeven van wijzigingen zijn duidelijker omschreven. 

• Vrijstaande bijgebouwen met een oppervlakte van meer dan 25m2 zijn alleen verzekerd als deze 
vermeld staan op de polis. 

• Voor zonnepanelen, zwembaden, bruggen, en hekwerken en omheiningen rondom de (sier)tuin, 
geldt dat deze alleen verzekerd zijn als dat op uw polis staat of al meegenomen zijn in de totale 
verzekerde waarde. 

• Planten- en Broeikassen zijn niet verzekerd. 

• Bij de dekking waterschade is nu duidelijker omschreven wat er wel en niet verzekerd is als het gaat 
om het dak en afvoerpijpen.  

 

 

 

 

 



 

• OWI-0119 wordt OWI-0123 

• De dekking “overstroming” is uitgebreid en het begrip “Primaire Waterkeringen” is opgenomen. 

• Niet zichtbare schade aan zonnepanelen zoals zeer kleine haarscheurtjes valt niet onder de 

verzekeringsdekking. 

• Zonweringen, Zonnepanelen en antenne’s zijn begrepen onder de opstalverzekeringen en niet onder 

de inboedelverzekeringen (indien u huurder bent is dat mee te verzekeren als huurdersbelang). 

• De gevolgen voor het niet doorgeven van wijzigingen zijn duidelijker omschreven. 

 

• SDI-0119 wordt SDI-0123 

• De dekking “overstroming” is uitgebreid en het begrip “Primaire Waterkeringen” is opgenomen. 

• Niet zichtbare schade aan zonnepanelen zoals zeer kleine haarscheurtjes valt niet onder de 

verzekeringsdekking. 

• Zonweringen, Zonnepanelen en antenne’s zijn begrepen onder de opstalverzekeringen en niet onder 

de inboedelverzekeringen (indien u huurder bent is dat mee te verzekeren als huurdersbelang). 

• De gevolgen voor het niet doorgeven van wijzigingen zijn duidelijker omschreven. 

 

• DLR-0121 wordt DLR-0123 

• Alle navigatiesystemen zijn niet onder de verzekeringsdekking begrepen 

• Vraag 20 geeft aan bij welke omstandigheden u geen annuleringsdekking heeft. De tekst is 

uitgebreid met “Maar blijkt u of een familielid in de eerste of tweede graad een ernstige ziekte of 

aandoening te hebben? Dan maken we een uitzondering voor u. Dat doen we als de aandoening of 

ziekte niet voorkwam of geen klachten gaf in de drie maanden voordat u de dekking afsloot.  Tevens 

maken wij een uitzondering wanneer u of een familielid in de eerste of tweede graad een ernstig 

ongeval krijgt of onverwachts overlijdt.” 


