
Clausule automatische dekking in brand-/inboedelverzekering 
 
__________________________________________________________________________ 
Deze clausule is van toepassing op de situatie dat het hoofd lid het strandhuisje via de 
collectieve verzekeringspolis van de vereniging wil verzekeren maar de herbouwwaarde van 
het huisje nog niet is vastgesteld door een taxateur. 
Vanaf de aanmelding tot het moment waarop de herbouwwaarde door de taxateur is 
vastgesteld is het huisje verzekerd op basis van deze clausule. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
- Omdat er vaak vragen zijn over de automatische dekking op deze polis is gevraagd om dit 
op papier te zetten zodat dit op de website voor alle leden na te lezen is. 
 
 
Op de polis is een automatische dekkingsclausule opgenomen die luidt als volgt: 
 
Automatische dekking 
EUR 500.000,00 per jaar per vereniging op nieuwe strandhuisjes, inboedels en/of 
investeringen op reeds verzekerde huisjes, als bedoeld in clausule BX031-030/4. 
 
Clausule BX031-030/4 
 
1             Omvang van de dekking 
               Met inachtneming van de op het polis blad genoemde maxima voor de daarvoor          
               genoemde zaken dekt deze verzekering: 
1.1          investeringen op de op het polis blad genoemde locaties 
1.2          locaties die binnen het lopende verzekeringsjaar nieuw zijn verworven, voor zover  
               Deze vallen binnen de op het polis blad genoemde omschrijving van de  
               bestemming en de bouw aard en gelegen zijn binnen de landen waarin de op het  
               polis blad genoemde locaties gevestigd zijn 
1.3          waardeverandering, voor zover van toepassing. 
 
2             Verstrekken van opgaven 
2.1          Met betrekking tot opstallen, inboedel/inventaris dient verzekerde uiterlijk 1 maand  
               voor iedere premievervaldatum een opgave te verstrekken: 
                - van de per die datum te verzekeren bedragen voor de betreffende zaken of 
                - van de investeringen en desinvesteringen gedurende het verstreken  
                  verzekeringsjaar 
                De oorspronkelijk verzekerde bedragen voor deze zaken worden vermeerderd/      
                verminderd met de investeringen respectievelijk desinvesteringen. 
 
3              Premieverrekening 
                -  Premieverrekening vindt plaats op pro rata basis 
                -  De (voorschot)premie wordt berekend voor het inmiddels aangevangen  
                   verzekeringsjaar. 
 
4             Verzuimen of vergissingen 
               Verzekeraars zullen zich in geval van schade niet beroepen op te goeder trouw  
     gemaakte verzuimen of vergissingen. 
               Zodra een verzuim of vergissing wordt geconstateerd, zal verzekeringnemer dit  
               aan verzekeraars melden, waarna de laatst verstrekte opgave zal worden  
               gecorrigeerd. 
 
 


