
 

 

Confidential 

Woningpolis voor de huurder 
Algemene informatie 

Verzekerd risico Appartement  
Ligging risico Klein Ravels 27 / Bus 2 – 2380 Ravels 
Hoedanigheid Huurder – bewoner 

Verzekerde kapitalen 

Het te verzekeren bedrag voor het gebouw en de privé inboedel werd bepaald op basis van een evaluatiesysteem waardoor KBC je 
absolute zekerheid geeft op voldoende verzekering, zowel voor schade aan het gebouw als aan jullie eigen inhoud.  
 
De maximale vergoeding voor schade aan de inboedel wordt evenwel begrensd op € 200.000.  

Verzekerde waarborgen 

De KBC-woningpolis beschermt het gebouw op basis van een alle risico-formule. Dit betekent dat alle schadegevallen verzekerd zijn die 
niet uitdrukkelijk worden uitgesloten, ook al zijn ze niet opgesomd, zoals in de klassieke brandverzekering.   

 
Deze verzekering omvat, maar is niet beperkt tot, volgende waarborgen: 
 
 Brand en elektriciteitsschade 
 Storm 
 Waterschade 
 Glasbreuk 
 Natuurrampen 

 Vandalisme 
 Aanrijding gebouw 
 Optie: Diefstal 
 Optie: Rechtsbijstand huurder  

 
Bovenop biedt de KBC-woningpolis volgende waarborgen aan: 

 Motorrijtuigen en hun aanhangwagens die tot de inboedel behoren en zich op het vermelde adres bevinden zijn ook verzekerd 
voor de waarborgen die in deze polis opgenomen zijn. 

Vergoedingsgrenzen  

Per voorwerp € 15.000 
Per motorrijtuig of aanhangwagen € 30.000 
Waarden  € 3.000 
Diefstal uit niet-slotvast gebouw of buiten € 15.000 voor alle goederen samen  
Juwelen en uurwerken bij diefstal  € 2.500 per juweel of uurwerk en € 10.000 voor alles samen 

Franchise  

€ 250 

Jaarpremie inclusief taks Gebouw:    € 85,56     (€ 102,48*) 
 Gebouw + inboedel:   € 132,60    (€ 149,52*) 
 Gebouw + inboedel mét diefstal: € 167,28    (€ 184,20*) 
         (* mét optie rechtsbijstand huurder) 
 
 
Dit verzekeringsvoorstel werd opgemaakt op 3 augustus 2021 op basis van de gegevens die je ons meedeelde.  
De definitieve premie hangt af van de begindatum van de polis en het dan geldende algemene tarief. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Schuermans Ruben 
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