
 

 

 

Factsheet Baloise Insurance Wonen 
 

 

 

Waarom kiezen voor Baloise 

De Zwitserse verzekeraar Baloise kent zijn bestaan sinds 1863 en richt zicht op de vermogende particulier met haar bijzonder 

bezittingen waar standaardverzekeringsproducten niet passend zijn. De ontwikkeling van de hoogwaardige polisvoorwaarden en 

ruimere dekkingselementen biedt het de ruimte om bijzondere risico’s goed te kunnen verzekeren.  

 

De kenmerken 

➢ All-Risk dekking; 

➢ 8% pakketkorting als woonhuis en inboedel zijn verzekerd; 

➢ Afstand van onderverzekering tot zelfs boven de verzekerde waarde mits 
aangetekend op het polisblad; 

➢ Opruimingskosten tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag; 

➢ Saneringskosten in opdracht van overheid tot maximaal 25% van het verzekerd 
bedrag; 

➢ Kosten tuinaanleg tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag; 

➢ Tot maximaal 4 jaar en maximaal 25% van het verzekerd bedrag de kosten van gelijkwaardige vervangende 
woonruimte; 

➢ Het standaard eigen risico van € 250,- geldt niet bij een schade groter dan € 5.000,-; 

➢ Geen eigen risico bij glasschade; 

➢ Huisdieren tot maximaal € 2.500,- meeverzekerd; 

➢ Schade veroorzaakt door huisdieren is ook verzekerd; 

➢ Schadeafwikkeling inboedel bij verlies gebaseerd op nieuwwaarde als de inboedel niet ouder was dan 10 jaar en 
met uitzondering van enkele specifieke rubrieken inboedel; 

➢ Tot maximaal € 5.000,- aan reiskosten als verzekerde vanaf vakantieadres moet terugkeren omdat door een 
schade aanwezigheid dringend noodzakelijk is; 

➢ Automatisch dekking voor nieuwe aankopen kunst en kostbaarheden gedurende 3 maanden en tot maximaal 
25% van verzekerd bedrag; 

➢ Dekking voor waardevermeerdering kostbaarheden tot maximaal 25% van verzekerd bedrag als na schade blijkt 
dat de nieuwwaarde hoger blijkt te zijn dan de getaxeerde waarde; 

➢ Automatische overdekking kunst tot maximaal 200% van het verzekerd bedrag, tot 6 maanden na overlijden 
kunstenaar; 

➢ Paren- en stellenbepaling bij kunst en kostbaarheden; 

➢ Uitbreiding met AVP mogelijk. 
 

Disclaimer 

Hoewel dit overzicht met zorg is samengesteld kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De informatie op het polisblad, 
clausulebladen en polisvoorwaarden zijn leidend. 
 

Naar de polisvoorwaarden: 

https://wsvnl.private-insurance.eu/DIVPublic/voorwaarden/PIA%2010-20%20Module%20Wonen.pdf

