CLAUSULE 835 : PACK TUIN
De verzekering wordt uitgebreid met de hierna omschreven schades die voorvallen op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden. De vrijstelling voorzien door het contract wordt per schadegeval in mindering
gebracht van de vergoede schade en kosten in het kader van deze Pack.
De waarborgen van het Pack Tuin zijn niet verworven in geval van schade Natuurrampen gedekt volgens de voorwaarden Tariferingsbureau.

1. Schade aan aanplantingen

2. Schade aan de inhoud in open lucht

Wij verzekeren de gemaakte kosten voor het herstel
van de tuin (aanplantingen, in volle grond of in potten)
die onherstelbaar beschadigd werd door

Wij waarborgen, volgens de voorwaarden voorzien
door de basiswaarborgen of de waarborg Natuurrampen, de materiële schade veroorzaakt door één
van de gevaren verzekerd door deze waarborgen aan
de tuinmeubelen, parasols, barbecues, decoratievoorwerpen die bestemd zijn om buiten te blijven en
tuingereedschap, zelfs als deze zich in open lucht of
in open constructies bevinden. Wij komen tussen tot
maximum 4.463,08 EUR (ABEX 665) per schadegeval, en dit voor zover de inhoud verzekerd is.

• één van de gevaren verzekerd door de basiswaarborgen of de waarborg Natuurrampen, volgens de
voorwaarden van deze waarborgen, zelfs indien
dat gevaar geen schade veroorzaakt heeft aan de
verzekerde goederen,
• wild, vee of paarden die niet toegelaten zijn zich te
bevinden op de plaats van het risico.
Wij komen ook tussen voor de schade door de
hierboven vermelde gebeurtenissen aan oogstrijpe
groenten en fruit voor uw consumptie;
Blijven uitgesloten:
• de kosten voor gewoon onderhoud van de tuin;
• de schade
- aan oogsten, andere dan diegene hierboven vermeld;
- veroorzaakt door de huisdieren of door elk ander
dier dan diegene hierboven vermeld;
- veroorzaakt door onderhoud en heraanleg van de
tuin.
Indien u huurder of bewoner bent, komen wij tussen
voor deze kosten zelfs als uw aansprakelijkheid niet
in het gedrang komt.
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Per schadegeval komen wij tussen tot maximum
10% van het verzekerd bedrag voor het gebouw,
zonder dat deze interventielimiet lager kan zijn dan
27.894,29 EUR (ABEX 665). In geval van gebruik van
het “minisysteem” wordt de tussenkomst beperkt tot
27.894,29 EUR (ABEX 665). Onze tussenkomst per
plant is beperkt tot 557,88 EUR (ABEX 665), transport en werkuren inbegrepen.

3. Diefstal van goederen in open lucht
Als de waarborg diefstal is onderschreven, komen wij
tussen, met een maximum van 4.463,08 EUR (ABEX
665), voor de diefstal van de goederen vermeld in de
punten 1 en 2 die zich in open lucht, in een open constructie of in niet belendende bijgebouwen bevinden.

4. Grondsanering
De vergoedingsgrens voorzien door de algemene
voorwaarden voor de sanering van de door stookolie vervuilde grond wordt verhoogd tot 14.000 EUR
(ABEX 665) of, indien u de waarborg Alle risico’s
woning hebt onderschreven, tot 62.500 EUR (ABEX
665).

5. Schade veroorzaakt door verplaatsbare
zwembaden
De waarborg waterschade wordt uitgebreid tot de
schade veroorzaakt door het wegvloeien van water
uit verplaatsbare zwembaden die niet verbonden zijn
aan de hydraulische installaties van het gebouw ten
gevolge van het barsten, scheuren of overlopen van
deze zwembaden.
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