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Verschillen EVM Recreatiewoning
Op uw huidige polisblad staat welke verzekering en voorwaarden u hebt. Een Recreatiewoningverzekering kan bijvoorbeeld vermeld worden als: VP RW-EVM 387-90 2019-01. 
Klik in de onderstaande inhoudsopgave op de optie waarin de omschrijving staat van uw huidige voorwaarden. 
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Voorwaardenmodellen VP RW-EVM 387-90 2019-01 en VP RW-EVM 385-91 2019-01
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen tussen de nieuwe en oude voorwaarden. 

Let op: hierbij is uitgegaan van de dekking Alle gevaren. Bij de dekking Brand blijven de verzekerde gebeurtenissen beperkt tot brand, brand door ontploffing, brand door 
blikseminslag en inductie door blikseminslag. De algemene verschillen zijn wel van toepassing. 

EVM RW 2022-01
VP RW-EVM 387-90 2019-01 
VP RW-EVM 385.91 2019-01

Algemene begripsomschrijvingen Ontbrekende begripsomschrijvingen toegevoegd om begrijpelijkheid te vergroten.

Constructiefout Wij vergoeden de schade door brand of ontploffing die is veroorzaakt door de 

constructiefout.

Constructiefouten zijn niet verzekerd. De gebeurtenis die leidt tot de schade moet 

plotseling en onvoorzien zijn.

Drugs en alcohol Uitsluiting drugs en alcohol is niet van toepassing. Uitsluiting drugs en alcohol is van toepassing.

Garantie tegen onderverzekering Wij vergoeden de schade tot aan het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat. 

Dit noemen wij premier risque.

Wij doen geen beroep meer op de onderverzekeringsregel als het verzekerd bedrag 

lager is dan de werkelijke waarde van de recreatiewoning. Dit geldt ook voor 

Aanbouw/bijgebouw, Voortent/Luifel en Inboedel als deze meeverzekerd zijn.

Als het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke waarde van de recreatiewoning 

wordt de onderverzekeringsregel toegepast. Dit betekent dat de schade naar 

evenredigheid van het verzekerd bedrag wordt vergoed.

Glas/ruiten Wij vergoeden bij ruitbreuk ook het noodzakelijke schilderwerk aan het raam van de 

gebroken ruit. Ruiten in douchewanden en douchedeuren zijn meeverzekerd. 

Noodzakelijk schilderwerk en ruiten in douchewanden en douchedeuren zijn niet 

verzekerd.

Huurderving Wordt de recreatiewoning verhuurd? En is de schade aan de recreatiewoning zo 

ernstig dat (een deel van) de recreatiewoning niet meer te gebruiken is? Dan is er 

sprake van huurderving.

Wordt de recreatiewoning niet verhuurd en kan het na de schade niet meer gebruikt 

worden? Hiervoor vergoeden wij hetzelfde bedrag als wanneer uw recreatiewoning 

zou zijn verhuurd.

Wij vergoeden maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor uw  recreatiewoning 

dat op uw polisblad staat. Maar we vergoeden nooit meer dan € 25.000.

Huurderving is niet verzekerd.

Inboedel in aanbouw of bijgebouw Zijn de keuzedekkingen Inboedel en Aanbouw/bijgebouw meeverzekerd? Dan is de 

inboedel ook in de aanbouw of het bijgebouw verzekerd.

Inboedel in aanbouw of bijgebouw is niet in de voorwaarden geregeld.

Inbouwapparatuur, cv-ketel, 

erfafscheidingen, vaste vloeren        

-  Als wij de schade in geld vergoeden, dan vergoeden wij het bedrag dat nodig is 

om dezelfde of gelijkwaardige apparatuur, cv-ketel, erfafscheiding of vloer nieuw te 

kopen. Dit noemen wij de nieuwwaarde.

-  Wij vergoeden de dagwaarde als de beschadigde inbouwapparatuur, cv-ketel, 

erfafscheidingen of vaste vloeren minder waard is dan 40% van de nieuwwaarde.

Herbouwwaarde of aankoopwaarde wordt vergoed.

Lekkende voegen en kitnaden Wij vergoeden geen waterschade door lekkende voegen en kitnaden. Schade door onvoldoende of achterstallig onderhoud is niet verzekerd. Hieronder valt 

ook het lekken van voegen en kitnaden.
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EVM RW 2022-01
VP RW-EVM 387-90 2019-01 
VP RW-EVM 385.91 2019-01

Leegstand/gekraakt, onbewoond -  Staat de recreatiewoning leeg of wordt het gekraakt? Dan vergoeden wij alleen 

schade door brand, ontploffing en luchtverkeer. 

-  Staat de recreatiewoning niet leeg, maar is wel langer dan 12 maanden 

onbewoond? Dan vergoeden wij na die 12 maanden alleen schade door brand, 

ontploffing, blikseminslag, storm en luchtverkeer.

Deze situaties zijn niet in de voorwaarden geregeld.

Leidingen Begripsomschrijving leidingen toegevoegd: 

Dit zijn leidingen in de grond en de muur tot aan de erfgrens. Met leidingen bedoelen 

we de gasleiding, de waterleiding en de riolering. De hoofdwaterleiding en de 

hoofdgasleiding vallen hier niet onder. Dakgoten en afvoerleidingen van daken vallen 

hier ook niet onder.

Wat onder leidingen wordt verstaan is niet in de voorwaarden omschreven.

Neerslag Wij vergoeden schade door neerslag niet als er onvoldoende voorzorgsmaatregelen 

zijn genomen om schade te voorkomen. Dit betekent onder andere dat 1 keer per jaar 

de dakgoten schoongemaakt moeten worden en er regelmatig wordt gecontroleerd 

of beplanting die tegen de muur opgroeit de woning niet beschadigt.

Schade door onvoldoende onderhoud is niet verzekerd. Er wordt niet uitgelegd wat 

we daaronder verstaan.

Noodvoorzieningen Wij vergoeden de kosten voor noodvoorzieningen zonder maximum. De kosten voor noodvoorzieningen zijn tot € 350 per gebeurtenis verzekerd.

Noodzakelijke aanpassingen 

volgens overheidsvoorschriften

De kosten voor noodzakelijke aanpassingen die bij herbouw of herstel van de 

recreatiewoning volgens overheidsvoorschriften moeten worden gemaakt vergoeden 

wij tot 10% van het verzekerde bedrag voor de recreatiewoning. Maar wij vergoeden 

nooit meer dan € 25.000.

De kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften zijn niet 

verzekerd.

Onjuist uitgevoerde 

werkzaamheden

Wij vergoeden de schade door brand en ontploffing die is veroorzaakt door de onjuist 

uitgevoerde werkzaamheden.

Wij vergoeden de schade door brand en ontploffing die is veroorzaakt door de onjuist 

uitgevoerde werkzaamheden. Schade door onjuist uitgevoerde werkzaamheden zijn niet 

verzekerd. De gebeurtenis die leidt tot de schade moet plotseling en onvoorzien zijn.

Opruimingskosten (geen asbest) Wij vergoeden bij een verzekerde schade de opruimingskosten. Er is geen maximum 

van toepassing.

Wij vergoeden de opruimingskosten tot € 5.000. Maar alleen als de waarde van de 

recreatiewoning maximaal € 50.000 is.

Is de recreatiewoning meer dan € 50.000 waard? Dan vergoeden wij 10% van het 

verzekerd bedrag aan opruimingskosten.

Opruimingskosten asbest Wij vergoeden het opruimen van asbest tot maximaal € 50.000. Maar alleen als het 

dakoppervlak van de recreatiewoning en de bijgebouwen in totaal maximaal 200m2 

asbesthoudende dakbedekking bevat.

Hebt u meer dan 200 m2 aan asbesthoudende dakbedekking? Dan bent u niet 

verzekerd voor het opruimen van asbest.  

Wij vergoeden de opruimingskosten tot € 5.000. Maar alleen als de waarde van de 

recreatiewoning maximaal € 50.000 is.

Is de recreatiewoning meer dan € 50.000 waard? Dan vergoeden wij 10% van het 

verzekerd bedrag aan opruimingskosten.
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Overstroming Wij vergoeden schade door bezwijken, overlopen of overlopen van niet- primaire 

waterkeringen.

Uitsluitingen zijn:

- water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee;

-  water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van een binnenwater doordat een 

primaire waterkering is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald;

-  water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden (buitendijkse 

havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor 

waterberging);

- overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid.

Overstroming is niet in de voorwaarden geregeld.

Saneringskosten (geen asbest) Wij vergoeden bij een verzekerde schade de saneringskosten tot 10% van het 

verzekerde bedrag voor de recreatiewoning met een maximum van € 25.000.

Saneringskosten zijn niet verzekerd.

Saneringskosten asbest Wij vergoeden de saneringskosten van asbest tot maximaal € 25.000. Maar alleen als 

het dakoppervlak van de recreatiewoning en de bijgebouwen in totaal maximaal 

200m2 asbesthoudende dakbedekking bevat.

Hebt u meer dan 200 m2 aan asbesthoudende dakbedekking? Dan bent u niet 

verzekerd voor het saneren van asbest. 

Saneringskosten zijn niet verzekerd.

Tuin Schade aan de tuin is verzekerd:

-  tot 10% van het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning met een maximum 

van € 25.000;

- dagwaardevergoeding;

- schade door neerslag, wind, storm en diefstal is niet verzekerd;

- bij afwezigheid zijn de spullen in de tuin niet verzekerd.

Begripsomschrijving tuin is toegevoegd: 

Bestrating, kunstgras, paviljoen, boomhut, volière, vlonder, pergola, verankerde 

jacuzzi, ingegraven of verankerde vijver, ingegraven of verankerd zwembad, 

tuinverlichting, beplanting, vaste buitenkeuken in uw thuis en op uw dakterras.

Met verankerd bedoelen wij aard- en nagelvast bevestigd in de grond of aan de 

recreatiewoning.

Staat op uw polisblad dat u Inboedel hebt verzekerd? Dan zijn ook uw tuindecoratie, 

tuinmeubelen (tuin- of loungeset, parasol, losstaande buitenkeuken (een barbecue 

valt hier niet onder), partytent, speeltoestellen), tuingereedschap en wasgoed 

verzekerd. Ook uw niet verankerde jacuzzi, vijver en zwembad zijn verzekerd.

Schade aan de tuin is niet verzekerd.

Verbouw of aanbouw Is de recreatiewoning een recreatiehuis of appartement? Dan is die in deze situatie 

alleen verzekerd voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, hagel, 

sneeuwdruk en luchtverkeer. Is de recreatiewoning een chalet, stacaravan, strandhuis 

of tuinhuis? Dan is die alleen verzekerd voor schade door brand, ontploffing en 

blikseminslag.

Verbouw of aanbouw van een recreatiewoning is niet in de voorwaarden geregeld.
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Verhuur via bemiddeling Is Verhuur meeverzekerd? Dan is verhuur via bemiddeling, zoals Airbnb, Landal ook 

verzekerd.

Verhuur via bemiddeling is niet verzekerd.

Verzekerden Verzekeringnemer en zijn gezinsleden die van de recreatiewoning gebruik maken. 

Andere personen kunnen ook gebruik maken van de recreatiewoning als gekozen is 

voor de keuzedekking Verhuur. 

Verzekeringnemer en degene die met toestemming van de eigenaar van de 

recreatiewoning gebruikmaken.

Vorst, bevriezen Wij vergoeden schade door vorst of bevriezing als er voldoende 

voorzorgsmaatregelen zijn genomen om schade te voorkomen. Dit betekent onder 

andere dat in de winterperiode of bij aangekondigde vorst:

- De buitenkraan aftapt als u geen vorstvrije kraan hebt;

-  De thermostaat op minimaal 15° zet, ook als u niet in de recreatiewoning aanwezig 

bent.

Is de recreatiewoning een chalet, stacaravan, tuinhuis of strandhuis en wordt deze in 

de winterperiode niet gebruikt? Dan moet de recreatiewoning door een professioneel 

bedrijf winterklaar gemaakt worden. 

Wordt de recreatiewoning in de winterperiode niet gebruikt? Dan wordt de schade 

alleen vergoed als de recreatiewoning door een professioneel bedrijf winterklaar 

gemaakt is.
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Voorwaardenmodellen VP RW-EVM 383-201 2019-01 en VP RW-EVM 383-20 2019-01
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen tussen de nieuwe en oude voorwaarden. 

Let op: hierbij is uitgegaan van de dekking Alle gevaren.
-  Bij de dekking Beperkt blijven de verzekerde gebeurtenissen beperkt tot brand en ontploffing, blikseminslag en inductie, neerstortende luchtvaartuigen,  

storm en diefstal of poging daartoe.
-  Bij de dekking Uitgebreid blijven de verzekerde gebeurtenissen beperkt tot brand en ontploffing, blikseminslag en inductie, schroeien/smelten/verkolen,  

neerstortende luchtvaartuigen, storm, diefstal of poging daartoe, neerslag, water en stoom, olie, rook en roet, aanrijding of aanvaring en vandalisme. 
De algemene verschillen zijn wel van toepassing.

EVM RW 2022-01
VP RW-EVM 383-201 2019-01 
VP RW-EVM 383-20 2019-01

Algemene begripsomschrijvingen Ontbrekende begripsomschrijvingen toegevoegd om  begrijpelijkheid te vergroten.

Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor schade die met of door de recreatiewoning wordt toegebracht 

aan anderen en aan hun spullen is verzekerd tot € 500.000.

Aansprakelijkheid is niet verzekerd.

Constructiefout Wij vergoeden de schade door brand of ontploffing die is veroorzaakt door de 

constructiefout. 

Constructiefouten zijn niet verzekerd. De gebeurtenis die leidt tot de schade moet 

plotseling en onvoorzien zijn.

Drugs en alcohol Uitsluiting drugs en alcohol is niet van toepassing. Uitsluiting drugs en alcohol is van toepassing.

Garantie tegen onderverzekering Wij vergoeden de schade tot aan het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat. 

Dit noemen wij premier risque. 

Wij doen geen beroep meer op de onderverzekeringsregel als het verzekerd bedrag 

lager is dan de werkelijke waarde van de recreatiewoning. Dit geldt ook voor 

Aanbouw/bijgebouw, Voortent/Luifel en Inboedel als deze meeverzekerd zijn.

Als het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke waarde van de recreatiewoning 

wordt de onderverzekeringsregel toegepast. Dit betekent dat de schade naar 

evenredigheid van het verzekerd bedrag wordt vergoed.

Glas/ruiten Wij vergoeden bij ruitbreuk ook het noodzakelijke schilderwerk aan het raam van de 

gebroken ruit. Ruiten in douchewanden en douchedeuren zijn meeverzekerd.

Noodzakelijk schilderwerk en ruiten in douchewanden en douchedeuren zijn niet 

verzekerd.

Huurderving Wordt de recreatiewoning verhuurd? En is de schade aan de recreatiewoning zo 

ernstig dat (een deel van) de recreatiewoning niet meer te gebruiken is? Dan is er 

sprake van huurderving.

Wordt de recreatiewoning niet verhuurd en kan het na de schade niet meer gebruikt 

worden? Hiervoor vergoeden wij hetzelfde bedrag als wanneer uw recreatiewoning 

zou zijn verhuurd.

Wij vergoeden maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor uw  recreatiewoning 

dat op uw polisblad staat. Maar we vergoeden nooit meer dan € 25.000.

Huurderving is niet verzekerd. Vervangend verblijf wel verzekerd. De vergoeding per 

gebeurtenis is maximaal € 125 per dag met een maximum van € 1.250. Bij de dekking 

Beperkt is vervangend verblijf niet verzekerd.

Inboedel in aanbouw of bijgebouw Zijn de keuzedekkingen Inboedel en Aanbouw/bijgebouw meeverzekerd? 

Dan is de inboedel ook in de aanbouw of het bijgebouw verzekerd.

Inboedel in aanbouw of bijgebouw is niet in de voorwaarden geregeld.
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EVM RW 2022-01
VP RW-EVM 383-201 2019-01 
VP RW-EVM 383-20 2019-01

Inbouwapparatuur, cv-ketel, 

erfafscheidingen, vaste vloeren

-  Als wij de schade in geld vergoeden, dan vergoeden wij het bedrag dat nodig is 

om dezelfde of gelijkwaardige apparatuur, cv-ketel, erfafscheiding of vloer nieuw te 

kopen. Dit noemen wij de nieuwwaarde.

-  Wij vergoeden de dagwaarde als de beschadigde inbouwapparatuur, cv-ketel, 

erfafscheidingen of vaste vloeren minder waard is dan 40% van de nieuwwaarde. 

Herbouwwaarde of aankoopwaarde wordt vergoed.

Lekkende voegen en kitnaden Wij vergoeden geen waterschade door lekkende voegen en kitnaden. Schade door onvoldoende of achterstallig onderhoud is niet verzekerd. Hieronder valt 

ook het lekken van voegen en kitnaden.

Leegstand/gekraakt, onbewoond -  Staat de recreatiewoning leeg of wordt het gekraakt? Dan vergoeden wij alleen 

schade door brand, ontploffing en luchtverkeer. 

-  Staat de recreatiewoning niet leeg, maar is wel langer dan 12 maanden 

onbewoond? Dan vergoeden wij na die 12 maanden alleen schade door brand, 

ontploffing, blikseminslag, storm en luchtverkeer.

Deze situaties zijn niet in de voorwaarden geregeld.

Leidingen Begripsomschrijving leidingen toegevoegd:

Dit zijn leidingen in de grond en de muur tot aan de erfgrens. Met leidingen bedoelen 

we de gasleiding, de waterleiding en de riolering. De hoofdwaterleiding en de 

hoofdgasleiding vallen hier niet onder. Dakgoten en afvoerleidingen van daken vallen 

hier ook niet onder.

Wat onder leidingen verstaan wordt is niet in de voorwaarden opgenomen.

Neerslag Wij vergoeden schade door neerslag niet als er onvoldoende voorzorgsmaatregelen 

zijn genomen om schade te voorkomen. Dit betekent onder andere dat 1 keer per jaar 

de dakgoten schoongemaakt moeten worden en er regelmatig gecontroleerd wordt 

of beplanting die tegen de muur opgroeit de woning niet beschadigt.

Schade door onvoldoende onderhoud is niet verzekerd. Er wordt niet uitgelegd wat 

we daaronder verstaan.

Noodvoorzieningen Wij vergoeden de kosten voor noodvoorzieningen zonder maximum. De kosten voor noodvoorzieningen zijn niet verzekerd.

Noodzakelijke aanpassingen 

volgens overheidsvoorschriften

De kosten voor noodzakelijke aanpassingen die bij herbouw of herstel van de 

recreatiewoning volgens overheidsvoorschriften moeten worden gemaakt vergoeden 

wij tot 10% van het verzekerde bedrag voor de recreatiewoning. Maar wij vergoeden 

nooit meer dan € 25.000.

De kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften zijn tot 

10% van het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning verzekerd.

Onjuist uitgevoerde 

werkzaamheden

Wij vergoeden de schade door brand en ontploffing die is veroorzaakt door de onjuist 

uitgevoerde werkzaamheden.

Schade door onjuist uitgevoerde werkzaamheden zijn niet verzekerd. De gebeurtenis 

die leidt tot de schade moet plotseling en onvoorzien zijn.

Opruimingskosten (geen asbest) Wij vergoeden bij een verzekerde schade de opruimingskosten. Er is geen maximum 

van toepassing.

De opruimingskosten zijn tot 10% van het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning 

verzekerd.

Opruimingskosten asbest Wij vergoeden het opruimen van asbest tot maximaal € 50.000. Maar alleen als het 

dakoppervlak van de recreatiewoning en de bijgebouwen in totaal maximaal 200m2 

asbesthoudende dakbedekking bevat.

Hebt u meer dan 200 m2 aan asbesthoudende dakbedekking? Dan bent u niet 

verzekerd voor het opruimen van asbest.

De opruimingskosten zijn tot 10% van het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning 

verzekerd.
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VP RW-EVM 383-201 2019-01 
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Overstroming Wij vergoeden schade door bezwijken, overlopen of overlopen van niet- primaire 

waterkeringen.

Uitsluitingen zijn:

- water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee;

-  water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van een binnenwater doordat een 

primaire waterkering is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald;

-  water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden (buitendijkse 

havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor 

waterberging);

- overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid.

Overstroming is niet verzekerd.

Saneringskosten  (geen asbest) Wij vergoeden bij een verzekerde schade de saneringskosten tot 10% van het 

verzekerde bedrag voor de recreatiewoning met een maximum van € 25.000.

Saneringskosten zijn niet verzekerd.

Saneringskosten asbest Wij vergoeden de saneringskosten van asbest tot maximaal € 25.000. Maar alleen als 

het dakoppervlak van de recreatiewoning en de bijgebouwen in totaal maximaal 

200m2 asbesthoudende dakbedekking bevat.

Hebt u meer dan 200 m2 aan asbesthoudende dakbedekking? Dan bent u niet 

verzekerd voor het saneren van asbest.

Saneringskosten zijn niet verzekerd.

Tuin Schade aan de tuin is verzekerd: 

-  tot 10% van het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning met een maximum  

van € 25.000;

- dagwaardevergoeding;

- schade door neerslag, wind, storm en diefstal is niet verzekerd;

- bij afwezigheid zijn de spullen in de tuin niet verzekerd. 

Begripsomschrijving tuin is toegevoegd: 

Bestrating, kunstgras, paviljoen, boomhut, volière, vlonder, pergola, verankerde 

jacuzzi, ingegraven of verankerde vijver, ingegraven of verankerd zwembad, 

tuinverlichting, beplanting, vaste buitenkeuken in uw thuis en op uw dakterras. Met 

verankerd bedoelen wij aard- en nagelvast bevestigd in de grond of aan de 

recreatiewoning. Staat op uw polisblad dat u Inboedel hebt verzekerd? Dan zijn ook 

uw tuindecoratie, tuinmeubelen (tuin- of loungeset, parasol, losstaande buitenkeuken 

(een barbecue valt hier niet onder), partytent, speeltoestellen), tuingereedschap en 

wasgoed verzekerd. Ook uw niet verankerde jacuzzi, vijver en zwembad zijn verzekerd.

Schade aan de tuin is tot 10% van het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning 

verzekerd. Maar schade door wind, storm, water of neerslag is uitgesloten.

Verbouw of aanbouw Is de recreatiewoning een recreatiehuis of appartement? Dan is die in deze situatie 

alleen verzekerd voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, hagel, 

sneeuwdruk en luchtverkeer. Is de recreatiewoning een chalet, stacaravan, strandhuis 

of tuinhuis? Dan is die alleen verzekerd voor schade door brand, ontploffing en 

blikseminslag.

Verbouw of aanbouw van een recreatiewoning is niet in de voorwaarden geregeld.

Verhuur via bemiddeling Is Verhuur meeverzekerd? Dan is verhuur via bemiddeling, zoals Airbnb, Landal ook 

verzekerd.

Verhuur via bemiddeling is niet verzekerd.
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Verzekerden Verzekeringnemer en zijn gezinsleden die van de recreatiewoning gebruik maken. 

Andere personen kunnen ook gebruik maken van de recreatiewoning als gekozen 

is voor de keuzedekking Verhuur.

Verzekerden worden niet benoemd in de voorwaarden.

Vorst, bevriezen Wij vergoeden schade door vorst of bevriezing als er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn 

genomen om schade te voorkomen. Dit betekent onder andere dat in de winterperiode of 

bij aangekondigde vorst:

- De buitenkraan aftapt als u geen vorstvrije kraan hebt;

- De thermostaat op minimaal 15°C zet, ook als u niet in de recreatiewoning aanwezig bent.

Is de recreatiewoning een chalet, stacaravan, tuinhuis of strandhuis en wordt deze in de 

winterperiode niet gebruikt? Dan moet de recreatiewoning door een professioneel bedrijf 

winterklaar gemaakt worden.

Wordt de recreatiewoning in de winterperiode niet gebruikt? Dan wordt de schade 

alleen vergoed als de recreatiewoning door een professioneel bedrijf winterklaar 

gemaakt is.

Voorwaardenmodellen VP RW-EVM 310-71 2019-01, VP RW-EVM 310-08 2019-01 en VP RW-EVM RH2002 2019-01
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen tussen de nieuwe en oude voorwaarden. 

Let op: hierbij is uitgegaan van de dekking Alle gevaren. 
-  Bij de dekking Beperkt blijven de verzekerde gebeurtenissen beperkt tot brand en ontploffing, blikseminslag en inductie, luchtverkeer, storm, inbraak en 

diefstal of poging daartoe.  
-  Bij de dekking Uitgebreid blijven de verzekerde gebeurtenissen beperkt tot brand en ontploffing, blikseminslag en inductie, schroeien/zengen/smelten/verkolen, 

luchtverkeer, storm, neerslag, water en stoom, olie, rook en roet, aanrijding of aanvaring, inbraak en diefstal of poging daartoe en vandalisme. 
De algemene verschillen zijn wel van toepassing.

EVM RW 2022-01
VP RW-EVM 310-71 2019-01
VP RW-EVM 310-08 2019-01
VP RW-EVM RH2002 2019-01

Algemene begripsomschrijvingen Ontbrekende begripsomschrijvingen toegevoegd om begrijpelijkheid te vergroten.

Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor schade die met of door de recreatiewoning wordt toegebracht 

aan anderen en aan hun spullen is verzekerd tot € 500.000.

Aansprakelijkheid is niet verzekerd.

Garantie tegen onderverzekering Wij vergoeden de schade tot aan het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat. 

Dit noemen wij premier risque. 

Wij doen geen beroep meer op de onderverzekeringsregel als het verzekerd bedrag 

lager is dan de werkelijke waarde van de recreatiewoning. Dit geldt ook voor 

Aanbouw/bijgebouw, Voortent/Luifel en Inboedel als deze meeverzekerd zijn.

Als het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke waarde van de recreatiewoning 

wordt de onderverzekeringsregel toegepast. Dit betekent dat de schade naar 

evenredigheid van het verzekerd bedrag wordt vergoed.

Glas/ruiten Wij vergoeden bij ruitbreuk ook het noodzakelijke schilderwerk aan het raam van de 

gebroken ruit. Ruiten in douchewanden en douchedeuren zijn meeverzekerd.

Noodzakelijk schilderwerk en ruiten in douchewanden en douchedeuren zijn niet 

verzekerd.
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Huurderving Wordt de recreatiewoning verhuurd? En is de schade aan de recreatiewoning zo 

ernstig dat (een deel van) de recreatiewoning niet meer te gebruiken is? Dan is er 

sprake van huurderving.  

Wordt de recreatiewoning niet verhuurd en kan het na de schade niet meer gebruikt 

worden? Hiervoor vergoeden wij hetzelfde bedrag als wanneer uw recreatiewoning 

zou zijn verhuurd.

Wij vergoeden maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor uw  recreatiewoning 

dat op uw polisblad staat. Maar, we vergoeden nooit meer dan € 25.000.

Huurderving is niet verzekerd. Vervangend verblijf wel verzekerd. De vergoeding per 

gebeurtenis is maximaal € 125 per dag met een maximum van € 1.250. Bij de dekking 

Beperkt is vervangend verblijf niet verzekerd.

Inboedel in aanbouw of bijgebouw Zijn de keuzedekkingen Inboedel en Aanbouw/bijgebouw meeverzekerd? Dan is de 

inboedel ook in de aanbouw of het bijgebouw verzekerd. 

Inboedel in aanbouw of bijgebouw is niet in de voorwaarden geregeld.

Inbouw-apparatuur, cv-ketel, 

erfafscheidingen, vaste vloeren

-  Als wij de schade in geld vergoeden, dan vergoeden wij het bedrag dat nodig is 

om dezelfde of gelijkwaardige apparatuur, cv-ketel, erfafscheiding of vloer nieuw te 

kopen. Dit noemen wij de nieuwwaarde.

-  Wij vergoeden de dagwaarde als de beschadigde inbouwapparatuur, cv-ketel, 

erfafscheidingen of vaste vloeren minder waard is dan 40% van de nieuwwaarde. 

Herbouwwaarde of aankoopwaarde wordt vergoed.

Lekkende voegen en kitnaden Wij vergoeden geen waterschade door lekkende voegen en kitnaden. Schade door onvoldoende of achterstallig onderhoud is niet verzekerd. Hieronder valt 

ook het lekken van voegen en kitnaden. 

Leegstand/gekraakt, onbewoond -  Staat de recreatiewoning leeg of wordt het gekraakt? Dan vergoeden wij alleen 

schade door brand, ontploffing en luchtverkeer.

-  Staat de recreatiewoning niet leeg, maar is wel langer dan 12 maanden 

onbewoond? Dan vergoeden wij na die 12 maanden alleen schade door brand, 

ontploffing, blikseminslag, storm en luchtverkeer.

Deze situaties zijn niet in de voorwaarden geregeld.

Leidingen Begripsomschrijving leidingen toegevoegd: 

Dit zijn leidingen in de grond en de muur tot aan de erfgrens. Met leidingen bedoelen 

we de gasleiding, de waterleiding en de riolering. De hoofdwaterleiding en de 

hoofdgasleiding vallen hier niet onder. Dakgoten en afvoerleidingen van daken vallen 

hier ook niet onder.

Wat onder leidingen verstaan wordt is niet in de voorwaarden opgenomen.

Neerslag Wij vergoeden schade door neerslag niet als er onvoldoende voorzorgsmaatregelen 

zijn genomen om schade te voorkomen. Dit betekent onder andere dat 1 keer per jaar 

de dakgoten schoongemaakt moeten worden en er regelmatig wordt gecontroleerd 

of beplanting die tegen de muur opgroeit de woning niet beschadigt.

Schade door onvoldoende onderhoud is niet verzekerd. Er wordt niet uitgelegd wat 

we daaronder verstaan.

Noodvoorzieningen Wij vergoeden de kosten voor noodvoorzieningen zonder maximum. De kosten voor noodvoorzieningen zijn niet verzekerd.

Noodzakelijke aanpassingen 

volgens overheidsvoorschriften

De kosten voor noodzakelijke aanpassingen die bij herbouw of herstel van de 

recreatiewoning volgens overheidsvoorschriften moeten worden gemaakt vergoeden 

wij tot 10% van het verzekerde bedrag voor de recreatiewoning. Maar wij vergoeden 

nooit meer dan € 25.000.

De kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften zijn tot 

10% van het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning verzekerd.



terug naar inhoud  > 

EVM RW 2022-01
VP RW-EVM 310-71 2019-01
VP RW-EVM 310-08 2019-01
VP RW-EVM RH2002 2019-01

Onjuist uitgevoerde 

werkzaamheden

Wij vergoeden de schade door brand en ontploffing die is veroorzaakt door de onjuist 

uitgevoerde werkzaamheden.

Schade door onjuist uitgevoerde werkzaamheden zijn niet verzekerd. De gebeurtenis 

die leidt tot de schade moet plotseling en onvoorzien zijn.

Opruimingskosten (geen asbest) Wij vergoeden bij een verzekerde schade de opruimingskosten. Er is geen maximum 

van toepassing.

De opruimingskosten zijn tot 10% van het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning 

verzekerd.

Opruimingskosten asbest Wij vergoeden het opruimen van asbest tot maximaal € 50.000. Maar alleen als het 

dakoppervlak van de recreatiewoning en de bijgebouwen in totaal maximaal 200m2 

asbesthoudende dakbedekking bevat.

Hebt u meer dan 200 m2 aan asbesthoudende dakbedekking? Dan bent u niet 

verzekerd voor het opruimen van asbest.  

De opruimingskosten zijn tot 10% van het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning 

verzekerd.

Overstroming Wij vergoeden schade door bezwijken, overlopen of overlopen van niet- primaire 

waterkeringen.

Uitsluitingen zijn:

- water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee;

-  water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van een binnenwater doordat een 

primaire waterkering is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald;

-  water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden (buitendijkse 

havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor 

waterberging);

- overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid.

Overstroming is niet verzekerd.

Saneringskosten  (geen asbest) Wij vergoeden bij een verzekerde schade de saneringskosten tot 10% van het 

verzekerde bedrag voor de recreatiewoning met een maximum van € 25.000.

Saneringskosten zijn niet verzekerd.

Saneringskosten asbest Wij vergoeden de saneringskosten van asbest tot maximaal € 25.000. Maar alleen als 

het dakoppervlak van de recreatiewoning en de bijgebouwen in totaal maximaal 

200m2 asbesthoudende dakbedekking bevat.

Hebt u meer dan 200 m2 aan asbesthoudende dakbedekking? Dan bent u niet 

verzekerd voor het saneren van asbest.  

Saneringskosten zijn niet verzekerd.
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Tuin Schade aan de tuin is verzekerd: 

-  tot 10% van het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning met een maximum  

van € 25.000;

- dagwaardevergoeding;

- schade door neerslag, wind, storm en diefstal is niet verzekerd;

- bij afwezigheid zijn de spullen in de tuin niet verzekerd. 

Begripsomschrijving tuin is toegevoegd: 

Bestrating, kunstgras, paviljoen, boomhut, volière, vlonder, pergola, verankerde 

jacuzzi, ingegraven of verankerde vijver, ingegraven of verankerd zwembad, 

tuinverlichting, beplanting, vaste buitenkeuken in uw thuis en op uw dakterras. Met 

verankerd bedoelen wij aard- en nagelvast bevestigd in de grond of aan de 

recreatiewoning. Staat op uw polisblad dat u Inboedel hebt verzekerd? Dan zijn ook 

uw tuindecoratie, tuinmeubelen (tuin- of loungeset, parasol, losstaande buitenkeuken 

(een barbecue valt hier niet onder), partytent, speeltoestellen), tuingereedschap en 

wasgoed verzekerd. Ook uw niet verankerde jacuzzi, vijver en zwembad zijn verzekerd.

Schade aan de tuin is tot 10% van het verzekerd bedrag voor de recreatiewoning 

verzekerd. Maar schade door wind, storm, water of neerslag is uitgesloten. Bij de 

dekking Beperkt is schade aan de tuin niet verzekerd.

Verbouw of aanbouw Is de recreatiewoning een recreatiehuis of appartement? Dan is die in deze situatie 

alleen verzekerd voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, hagel, 

sneeuwdruk en luchtverkeer. Is de recreatiewoning een chalet,stacaravan, strandhuis 

of tuinhuis? Dan is die alleen verzekerd voor schade door brand, ontploffing en 

blikseminslag. 

Verbouw of aanbouw van een recreatiewoning is niet in de voorwaarden geregeld. 

Verhuur via bemiddeling Is Verhuur meeverzekerd? Dan is verhuur via bemiddeling, zoals Airbnb, Landal ook 

verzekerd. 

Verhuur via bemiddeling is niet verzekerd. 

Verzekerden Verzekeringnemer en zijn gezinsleden die van de recreatiewoning gebruik maken. 

Andere personen kunnen ook gebruik maken van de recreatiewoning als gekozen is 

voor de keuzedekking Verhuur. 

Verzekeringnemer en degene die met toestemming van de eigenaar van de 

recreatiewoning gebruikmaken.

Vorst, bevriezen Wij vergoeden schade door vorst of bevriezing als er voldoende voorzorgsmaatregelen 

zijn genomen om schade te voorkomen. Dit betekent onder andere dat in de 

winterperiode of bij aangekondigde vorst:

- De buitenkraan aftapt als u geen vorstvrije kraan hebt;

- De thermostaat op minimaal 15°C zet, ook als u niet in de recreatiewoning aanwezig bent.

Is de recreatiewoning een chalet, stacaravan, tuinhuis of strandhuis en wordt deze in de 

winterperiode niet gebruikt? Dan moet de recreatiewoning door een professioneel 

bedrijf winterklaar gemaakt worden.

Wordt de recreatiewoning in de winterperiode niet gebruikt? Dan wordt de schade 

alleen vergoed als de recreatiewoning door een professioneel bedrijf winterklaar 

gemaakt is.


