
nationale 
nederlanden 

Verschillenoverzicht Inventaris,- Goederen 
en Huurdersbelang OP-ZP 

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verschillen voor de Inventaris, Goederen en 
Huurdersbelang. 

Dekking Categorie Ondernemerspakket Zekerheidspakket Toelichting 

Inventaris Zonweringen, antennes en Zonweringen, antennes en 
lichtreclames: vallen onder lichtreclames: ja. 
inventaris of gebouw afhankelijk 
van huurder/eigenaar. 

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

Dekking voor Water en stoom. Ook dekking voor kosten voor Geen dekking voor kosten 

schade door : opsporing en herstel voor zover voor opsporing en herstel 
voor rekening van de huurder. voor zover voor rekening van 

de huurder. 

Olie Ook dekking voor olie Geen dekking voor olie 
onvoorzien gestroomd uit een onvoorzien gestroomd uit een 
kookinstallatie. kookinstallatie. 

Rook en roet Ook dekking voor rook en roet Geen dekking voor rook en 
uit een schoorsteen die is roet uit een schoorsteen die is 
aangesloten op een aangesloten op een 
kookinstallatie. kookinstallatie. 

Hagel Ja Nee Valt bij ZP 
onder 
'neerslag'. 

Vorst Dekking voor schade aan Aanvullende dekkingen onder 
waterleidingen e.d. voor zover 'Gehuurd gebouw', beperkt 
de herstelkosten voor rekening to t€  5.000,-. 
zijn van de huurder. 

Blusmiddelen Ja Nee 

Werkstaking Ja Nee 

Bijtende stoffen Ja Nee 

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

Kappen en snoeien. Ja Nee 



Dekking 

Uitsluitingen 

Glasdekking 

Categorie 

Luchtdruk. 

Uitbreken van paarden en vee. 

Meteorieten. 

Op het terrein/buitenkant 
gebouw. 

Elders in Nederland/Europa. 

Beredding. 

Opruimingskosten. 

Geld. 

Vals geld. 

Vervoer en opslag. 

Verbrugging. 

Schimmels. 

Ondernemerspakket 

Dekking voor schade door 
doorbreken van de 
geluidsbarrière. 

Ja 

Ja 

Dekking voor met name 
genoemde gebeurtenissen. 

Ja. Eén regeling. Dekking 
beperkt tot 10% van het 
verzekerd bedrag met een 
maximum van€ 12.500,-
Dekking binnen Europa. 

Onbeperkt 

10% van de verzekerde som. 

Tot 10% van het verzekerd 
bedrag, maximaal€ 1.250,-. 

Tot 10% van het verzekerde 
bedrag, maximaal€ 1.250,-. 

Geen maximering bij 
herstel/verhuizing. 

Ja 

Nee 

Grondverzakking/-verschuiving. Nee 

Gerechten/maaltijden voor 
diverse beroepen. 

Opslag/verwerking van 
sloopmateriaal bij aannemer. 

Nee 

Nee 

Sloopwerken/asbestverwijdering. Nee 

Studio bij facilitair bedrijf voor 
audiovisuele producties. 

Geld en kostbaarheden bij een 
adviesbedrijf voor financiële 
dienstverlening. 

Uitsluiting eigen gebrek glas in 
lood. 

Belettering. 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Zekerheidspakket 

Nee 

Nee 

Nee 

Uitgebreidere dekking. 
Dekking 'met uitzondering 
van'. 

Ja. Uitgebreidere dekking. 
Verschillende regelingen 
afhankelijk van de doelgroep. 
Dekking binnen NL. Dekking 
in geval van diefstal 
vandalisme in beperkt t o t €  
1.000,- (afhankelijk van 
geval/doelgroep). 

Verzekerde som. 

Verzekerde som. 

Tot€ 1.000,- Geen dekking 
voor advies financiële 
dienstverlening. 

Tot€ 1.000,-. 

Maximering van 10 weken bij 
herstel/verhuizing. 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Toelichting 




