Hobbykas verzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A., schadeverzekeraar,
vergunning: 12000528 (NLD)

Product:

Hobbykas verzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt maximaal de verzekerde waarde van een hobbykas. Aan onderstaande samenvatting van dit verzekeringsproduct
kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat is verzekerd?
Een (standaard) kas waarvan de gevels en het
dek/dak overwegend uit glas bestaan, die niet wordt
gebruikt voor het bedrijfsmatig telen van gewassen
en waarvan de maximale
herbouwwaarde niet meer bedraagt dan € 20.000,(dit is het bedrag wat nodig is voor
herbouw van de constructie van de hobbykas
inclusief de plaatsingskosten).

Wat is niet verzekerd?
Gewassen in de kas
De gewassen in de kas zijn niet verzekerd.
Werkzaamheden aan de hobbykas
Schade die verband houdt met werkzaamheden, de
opbouw, afbraak, verbouw, verdekken, aanbouw,
(de)montage of verwijdering van de hobbykas.

Extra informatie
Wij verzekeren de volgende schadeoorzaken: alle
van buiten komende onheilen, waaronder onder
andere hagel, storm en brand.

Verzekerd bedrag
Wij vergoeden maximaal de op de polis vermelde
verzekerde waarde van de verzekerde hobbykas.
Keuze: Meeverzekeren van accessoires
Onder accessoires vallen bijvoorbeeld
schermmaterialen, ventilatoren, kachels, tabletten,
ect.
Keuze: Hobbykas Standaard dekking
Glas is verzekerd voor € 45,50 per vierkante meter.

Overige uitsluitingen
Schade veroorzaakt door of die verband houdt met
verzakking, onvoldoende onderhoud, slijtage,
corrosie of oxidatie, het uitstromen van water uit
goten en/of afvoer-systemen, bevuiling of vervuiling,
molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische
uitbarsting, overstroming, molest, atoomkernreacties,
aardbeving, vulkanische uitbarsting, overstroming,
cybercrime, epidemie & pandemie.
Extra informatie
Overheid: schade die de Overheid zou hebben
vergoed, indien
deze verzekering niet van kracht zou zijn geweest.
Voor verdere toeliching op de
bovenstaande uitsluitingen verwijzen wij u naar onze
polisvoorwaarden.

Keuze: Hobbykas Plusdekking
Glas is verzekerd voor € 100,- per vierkante meter.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
Afhankelijk van de verzekerde waarde van de
hobbykas is een eigen risico per gebeurtenis van
toepassing. Dit eigen risico bedraagt minimaal € 50,en maximaal € 212,-.
Indien geen standaard risico
Indien het risico niet standaard is kunnen
aanvullende voorwaarden en/of premies worden
gehanteerd of kan de verzekering worden geweigerd.
Inspectie van de hobbykas
De maatschappij heeft het recht om de hobbykas te
inspecteren. Meestal volstaat een foto.

Waar ben ik gedekt?
U bent verzekerd op het adres die op de polis staat weergegeven.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken.
Bel of mail ons direct wanneer zich een gebeurtenis voordoet die voor ons tot een uitkeringsplicht kan leiden. Verandert er iets in uw
situatie? Laat het ons weten.
Extra informatie
Naast een compleet ingevuld aanvraagformulier vragen wij u ook een situatieschets en een recente foto van de hobbykas aan te
leveren (Postbus 9, 8060 AA, Hasselt). Deze informatie mag ook digitaal worden ingestuurd naar offerte@agriver.com.

Wanneer en hoe betaal ik?
U ontvangt jaarlijks van ons een polis/nota met daarop de te betalen premie. Automatische incasso is mogelijk, maar u mag het
premiebedrag ook zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
U krijgt van ons bericht dat wij uw hobbykas verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment uw hobbykas verzekerd is. U sluit
een verzekering af voor 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. De gedragscode
geïnformeerde verlenging is namelijk niet van toepassing.
Extra informatie
Wij kunnen uw verzekering stoppen als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekering dient voor 1 november van het lopende verzekeringsjaar opgezegd te worden. Er geldt namelijk een wettelijk
opzegtermijn van 2 maanden. Dit kan middels een schriftelijk verzoek, per mail of via onze website. Na uw opzegging ontvangt u
van ons een bevestiging met daarop vermeld de einddatum van het contract.
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