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 Δ Vergoeding voor uw beplantingen, tuinmeubelen, trampoline… als ze beschadigd zijn door storm, hagel, een overstroming, wild…

 Δ Vergoeding voor diefstal van uw planten, tuinmeubelen, tuinrobot…

 Δ Hogere schadevergoeding voor de sanering van door stookolie vervuilde bodem

 Δ Vergoeding van waterschade veroorzaakt door uw verplaatsbare zwembad

Investeert u veel tijd en geld in uw tuin? Hebt u een (appartements)terras ingericht met mooie beplantingen en 
tuinmeubelen? Bescherm ze zo goed mogelijk tegen onverwachte gebeurtenissen die schade veroorzaken, zoals een 
boom die omvalt tijdens een storm, fikse hagelbuien die uw planten beschadigen, de doortocht van een everzwijn of 
de diefstal van uw tuinrobot. Pack Tuin is de ideale aanvulling op het contract Top Woning voor tuinliefhebbers die 
in alle rust willen genieten van het leven buiten.

Troeven van Pack Tuin
Beplantingen Hebt u schade door bliksem, hagel, storm, een natuurramp, wild, vee of andere dieren dan huisdieren 

(die u of derden toebehoren) die niet op de plaats van de schade toegelaten zijn? U krijgt een vergoeding 
van maximaal 40.000 euro1 per schadegeval - waarvan 2.000 euro1 per plant (inclusief vervoer en 
werkuren) - om de beplantingen (in volle grond of potten of als bedekking van een groendak of -gevel) 
te herstellen of de omgewaaide bomen na een storm te vervangen, evenals voor de kosten om ze te 
verwijderen. Zelfs als er geen schade is aan het verzekerde gebouw of de verzekerde inhoud.

Als u huurder of bewoner bent, betalen wij deze kosten terug, ook als u niet aansprakelijk bent voor de 
schade aan de beplantingen.

Tuinmeubelen en 
buitenspelen

Is de inhoud van uw woning verzekerd door uw Top Woning? U krijgt een vergoeding tot maximaal 
15.000 euro1 voor schade - veroorzaakt door storm, natuurrampen of dieren (zie details hierboven) - 
aan uw tuinmeubelen, parasol, barbecue, tuinrobot, buitendecoratie, buitenverlichting, terrasverwarmers 
of buitenspelen (zoals een trampoline) die zich in de openlucht of in een open constructie bevinden.

Diefstal van 
planten, 
tuinmeubelen...

Is de inhoud van uw woning verzekerd tegen diefstal in uw Top Woning? Met Pack Tuin krijgt u 
een vergoeding tot maximaal 15.000 euro1 voor diefstal van de planten of hierboven vermelde 
voorwerpen die zich in de openlucht of in een open constructie bevinden. Als u deze voorwerpen in een 
niet-aangrenzend bijgebouw opbergt, verlenen wij in geval van diefstal ook tussenkomst tot maximaal 
15.000 euro1 per bijgebouw. 

Bodemsanering Is de grond in uw tuin vervuild door stookolie? De vergoedingsgrens voor de kosten van bodemsanering 
is verhoogd tot 19.073,67 euro1 of tot 85.150,37 euro1 als u een contract Alle Risico’s Woning hebt.
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Waterschade door 
een verplaatsbaar 
zwembad 

Als een verplaatsbaar zwembad (niet verbonden aan de hydraulische installatie van het gebouw) barst, 
scheurt of overloopt en waterschade veroorzaakt, krijgt u een schadevergoeding. 

Sportterrein en 
aangelegde vijver

Is uw tennisbaan, padelterrein of aangelegde vijver beschadigd door een natuurramp of dieren 
(zie details hierboven)? U wordt vergoed als uw gebouw verzekerd is in uw contract Top Woning.  
Bij een gedekt schadegeval ontvangt u een schadevergoeding tot 608,87 euro1 voor de technische 
uitrusting van uw aangelegde vijver. Is uw vijver gevuld met leidingwater? Dan zijn ook het verlies en 
de reiniging van het water gedekt.

Forfaitaire premie voor een optimale bescherming 
Geniet alle troeven van Pack Tuin voor een forfaitaire premie.   

U verzekert: 

een huis 5 euro*/maand

een building of mini-building 5 euro*/maand

een appartement 2,5 euro*/maand
 
* Belastingen inbegrepen.

Pack Tuin verzekert niet:  
 ∫ kosten voor gewoon onderhoud van de tuin en schade veroorzaakt door het onderhoud of de aanleg van de tuin;
 ∫ schade door huisdieren;
 ∫ schade door natuurrampen, zoals een overstroming, die verzekerd is volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau.

Bovenstaande lijst is niet volledig, maar illustreert wel een aantal situaties die niet verzekerd zijn. Om de exacte omvang van 
de waarborgen te kennen, kan u de algemene voorwaarden raadplegen op www.ag.be. U kan ze ook gratis verkrijgen bij uw 
tussenpersoon.

Pack Tuin is een optionele aanvulling bij de brandverzekering Top Woning. Dit is een overeenkomst voor een duur van 1 jaar met 
stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen juridisch verzet ten minste 
3 maanden vóór de einddatum van het contract.

Dit publicitair document bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. 
We vragen u om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór u een contract afsluit. De exacte 
omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. U vindt de algemene voorwaarden van Top Woning 
op www.ag.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij uw 
verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor vragen of problemen kan 
u in de eerste plaats contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon. Als u een klacht hebt, kan u contact opnemen met de 
Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail: customercomplaints@aginsurance.be). 
Als de voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen 
(de Meeussquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - www.ombudsman-insurance.be).
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