Pack Tuin
• Verzekert de schade aan uw tuin door bliksem, hagel, wild, …
• Vergoedt uw tuinmeubelen, tuingereedschap, barbecue, decoratie-elementen, …
bij stormschade of diefstal
• Een verhoogde vergoeding voor de saneringskosten van een door stookolie
vervuilde bodem
Als u veel tijd en geld in uw tuin investeert, wilt u hem zo goed mogelijk beschermen
tegen onverwachte gebeurtenissen die hem zouden kunnen beschadigen.
Het Pack Tuin is een voor België exclusieve verzekering en voor tuinliefhebbers de
ideale uitbreiding aan hun brandverzekering Top Woning.

De troeven van het Pack Tuin
Herstel van uw tuin

Als uw tuin beschadigd wordt door een voorval dat verzekerd is in de Top Woning (vandalisme,
stormschade, overstroming, …) of door wild, vee of paarden, betaalt het Pack Tuin de herstellingskosten tot 29.110,73 EUR* per schadegeval en tot 582,20 EUR* per plant.
Indien een boom in uw tuin zou omvallen, als gevolg van een storm, vergoedt het Pack Tuin de
kosten voor het verwijderen ervan. Zelfs als het gebouw niet beschadigd is.

Stormschade aan
tuinmeubelen

Indien ook de inboedel van uw woning verzekerd is, vergoedt het Pack Tuin tot 4.657,71 EUR* de
schade door storm aan uw tuinmeubelen, parasols, barbecueset, buitendecoratie-elementen of
tuingereedschap in open lucht of in een open constructie.

Diefstal van voorwerpen in open lucht

Indien uw contract Top Woning ook de waarborg Diefstal omvat, vergoedt het Pack Tuin ook de
diefstal van aanplantingen of de hierboven vermelde voorwerpen die zich in open lucht, of een open
constructie bevinden en dit tot 4.657,71 EUR*.

Sanering van
vervuilde bodem

Als de bodem van uw tuin vervuild wordt door stookolie, verhoogt het Pack Tuin de maximumtussenkomst voor de bodemsanering tot 14.610,52 EUR* of tot 65.225,56 EUR* als de
Alle Risico’s Woning wordt onderschreven.

* Bedrag volgens de ABEX 694 (2de semester 2011).

Waterschade
veroorzaakt door
een verplaatsbaar
zwembad

Als een verplaatsbaar zwembad (niet verbonden aan de hydraulische installatie van het gebouw)
het begeeft, scheurt of overloopt en daarbij waterschade veroorzaakt, zal het Pack Tuin u hiervoor
vergoeden.

Een uitstekende
verhouding tussen
prijs, kwaliteit en
dienstverlening

Bescherm uw kostbare oase van groen voor een bijpremie van 10 % van de premie gebouw van uw
Top Woning-brandverzekering (of 20 % van de premie inhoud indien uw contract enkel de inboedel
verzekert).

Uw belangrijkste troef blijft natuurlijk uw makelaar. Als onafhankelijk specialist is hij het best geplaatst om u deskundig advies en een
oplossing op uw maat te bieden. Ook in geval van schade, is hij uw bevoorrechte raadsman.

Dit document bevat algemene informatie over dit verzekeringsproduct. De juiste omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden Pack Tuin.

Uw makelaar doet meer voor u.
AG Insurance werkt nauw samen met verzekeringsmakelaars en beschikt over het dichtste
makelaarsnetwerk van het land. Er is er altijd één in uw buurt.
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Uw makelaar is een specialist die alle domeinen van het verzekeren en beleggen kent.
Hij heeft een ruime opleiding en ervaring en kent zijn vak als geen ander.
Uw makelaar is een zelfstandige die samenwerkt met verschillende maatschappijen.         
Hij kan vergelijken (prijs, kwaliteit, service) en voor elke situatie de oplossing aanreiken     
die het best bij u past.
Uw makelaar woont in uw buurt: u kent hem, hij kent u, vaak al jaren.
Dat maakt het contact en de dialoog een stuk makkelijker.

