
nationale 
nederlanden 

Verschillenoverzicht Gebouwverzekering en 
Glas OP-ZP 

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verschillen voor de Gebouwverzekering en 
Glas. 

Dekking Categorie Ondernemerspakket Zekerheidspakket Toelichting 

Gebouw: Inclusief zonweringen, antennes Exclusief zonweringen, Zonweringen, 
en lichtreclames. antennes en lichtreclames. antennes en 

lichtreclames 
vallen onder 
Inventaris en 
zijn daar 
verzekerd. 

Fundering. Nee, (tenzij uit polis anders Ja. 
blijkt). 

Preventiemaatregelen. In clausules geregeld. Sancties: In de voorwaarden geregeld. 
eigen risico of geen dekking. Sanctie: geen dekking. 

Dekkingen Olie. Inclusief dekking voor olie Exclusief dekking voor olie 

voor schade onvoorzien gestroomd uit een onvoorzien gestroomd uit een 

door: kookinstallatie. kookinstallatie. 

Rook en roet. Inclusief dekking voor rook en Exclusief dekking voor rook 
roet uit een schoorsteen die is en roet uit een schoorsteen 
aangesloten op een die is aangesloten op een 
kookinstallatie. kookinstallatie. 

Onvoorzien uitstromen van Ja Nee 
blusmiddel. 

Werkstaking. Ja Nee 

Bijtende stoffen. Ja Nee 

Omvallen van windmolens, Ja Nee 
antennes, vlaggenmasten en 
lichtmasten + afbreken van 
zaken daarvan. 

Kappen en snoeien. Ja Nee 

Luchtdruk, doorbreken Ja Nee 
geluidsbarrière. 

Uitbreken van paarden en vee. Ja Nee 

Meteorieten. Ja Nee 



Dekking 

Uitsluitingen 

Categorie 

Huurderving. 

Beredding. 

Opruimingskosten. 

Tuinaanleg. 

Extra werkzaamheden op last 
van de overheid. 

Aanpassing in ontwerp en/of 
constructie. 

Tijdelijk elders. 

Verkoopwaarde 

Verbruggingsregeling. 

Belettering. 

Natura 

Uitsluitingen 

Schimmels. 

Grondverzakking/-verschuiving. 

Gerechten/maaltijden voor 
diverse beroepen. 

Opslag/verwerking 
sloopmateriaal bij aannemer. 

Ondernemerspakket Zekerheidspakket 

Omstandigheden die de periode Omstandigheden die de 
van onbruikbaarheid verlengen periode van onbruikbaarheid 
tellen niet mee, tenzij er sprake verlengen tellen niet mee, 
is van weersinvloeden. tenzij er sprake is van 
Beperking tot 13 weken bij geen weersinvloeden. Beperking tot 
herstel. 10% van de verzekerde 10 weken bij geen herstel. 
som. Vakantieperiode telt niet mee. 

Onbeperkt. 

10% van de verzekerde som. 

10% van de verzekerde som. 

10% van de verzekerde som. 

Nee. 

10% van de verzekerde som 
met een maximum van EUR 
125.000,-. 

Verzekerde som. 

Verzekerde som. 

Verzekerde som. 

Verzekerde som. 

Verzekerde som. 

10% van de verzekerde som. 

Nee 

1. Als niet binnen 5 jaar is Als niet binnen 3 jaar hersteld 
hersteld; 2. Als het gebouw is. 
onbewoonbaar was, onteigend, 
verkocht en/of gekraakt; 3. Als 
niet binnen 1 jaar bekend is 
gemaakt dat tot herstel wordt
overgegaan; 4. Als niet binnen 3
jaar met herstel is begonnen. 

Ja Nee 

Ja Nee 

Nee Ja 

Nee Ja 

Nee Ja 

Nee Ja 

Nee Ja 

Sloopwerken/asbestverwijdering. Nee Ja 

Studio bij facilitair bedrijf voor Nee Ja 
audiovisuele producties. 

Specialistische reparaties bij Nee Ja 
reparatie van 
consumentengoederen. 

Toelichting 




