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Package Prestige
 
 Deze optie biedt u de mogelijkheid uw verzekeringsovereenkomst Genihome aan te passen aan 

uw persoonlijke situatie. Ze wijkt af van de algemene voorwaarden Genihome voor zover dit hierna 
uitdrukkelijk wordt vermeld. Deze optie is verworven voor de goederen gelegen op het adres van 
het risico dat vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden.

 1. Welke zijn de verzekerde gebeurtenissen ?

 Wij vergoeden de schade aan de goederen gelegen buiten het gebouw :

 veroorzaakt door de verzekerde gevaren (artikel A6), behalve de schade veroorzaakt door een 
natuurramp indien de voorwaarden van het Tarificatiebureau van toepassing zijn ;

 veroorzaakt door diefstal en vandalisme (artikel A9.1) indien deze waarborg werd onderschre-
ven. 

2. Het voorWerp van de Waarborg

2.1. Wij verzekeren de schade aan : 

a) bomen, struiken, aanplantingen en afsluitingen, bestaande uit beplantingen, in volle grond. 
De schade veroorzaakt door vee of paarden die toebehoren aan derden aan de voormelde 
goederen is eveneens gedekt voor zover de verzekerde niet de bewaker van het dier is. 

 De schade aan fruit, niet-binnengehaalde oogsten en teelten is echter uitgesloten.

 De schade aan bomen, struiken, aanplantingen en afsluitingen, bestaande uit beplantingen, 
in volle grond veroorzaakt door :

 een overstroming ;

 een overlopen of een opstuwing van de openbare riolen veroorzaakt  door het wassen van 
het water of door atmosferische neerslag, een storm, het smelten van sneeuw  of ijs of een 
overstroming ;

 een stroom of ophoping van regenwater veroorzaakt door uitzonderlijke neerslag of smeltend 
sneeuw of ijs ;

  vergoeden wij op voorwaarde dat het hoofdrisico ook werd getroffen door dezelfde natuurramp 
en deze schade door ons werd vergoed.

 Onze tussenkomst is beperkt tot 15 % van het verzekerde bedrag voor het gebouw. Voor Genihome 
«ALLES IN EEN» wordt de waarborg u verleend tot maximum e 21.296,30 (e 30.000,00 - ABEX 
648).

 De kosten voor het heraanleggen van bomen, struiken, aanplantingen en afsluitingen, bestaande 
uit beplantingen, in volle grond zijn beperkt tot hun vervanging door jonge planten van dezelfde 
aard ;

b) constructies en voorwerpen die onroerend gemaakt zijn door bestemming en gelegen zijn buiten 
het gebouw (bvb. de vaste tuinverlichting), alsook aan barbecues (vast of verplaatsbaar) en 
aan sportterreinen met inbegrip van hun vaste inrichtingen. 

 Onze tussenkomst is beperkt tot 10 % van het verzekerde bedrag voor het gebouw. Voor Genihome 
«ALLES IN EEN» wordt de waarborg u verleend tot maximum e 21.296,30 (e 30.000,00 - ABEX 
648) ;

c) tuinmeubelen, tuingereedschap en decoratievoorwerpen gelegen buiten het gebouw tot beloop 
van e 3.549,38 (e 5.000,00 - ABEX 648) per schadegeval ;
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d) zwembaden, jacuzzi, vijvers, visvijvers, bekkens, fonteinen, enz ..., die minstens gedeeltelijk 
zijn ingegraven of opgericht zijn in niet lichte materialen en die buiten gelegen zijn en niet 
verplaatsbaar zijn :

 evenals de onroerende uitrusting (met inbegrip van het technisch lokaal) bestemd voor het 
gebruik, de bescherming, de decoratie en de toegang tot het zwembad ;

 het toebehoren ;

 en het herstellings- en onderhoudsmateriaal.

Onze tussenkomst is beperkt tot 15 % van het verzekerde bedrag voor het gebouw. Voor 
Genihome «ALLES IN EEN» wordt de waarborg u verleend tot maximum e 21.296,30 
(e 30.000,00 - ABEX 648).

De waarborg waterschade wordt uitgebreid tot de schade veroorzaakt door het wegvloeien 
van water afkomstig van : 

 binnen- en buitenzwembaden die blijvend aan de grond vastgemaakt zijn en hun leidin-
gen ;

 verplaatsbare zwembaden en hun leidingen. 

Blijft uitgesloten : 
 
 de schade te wijten aan vervuiling door mazout of minerale oliën ;

 de schade aan dieren die zich in vijvers, visvijvers, bekkens, fonteinen, enz ... bevinden ;

e) de standaard software 

 Onder standaard software verstaan wij een kant-en-klaar pakket dat door iedere persoon 
of bedrijf algemeen en ongelimiteerd kan aangekocht worden in de handel. Worden niet als 
dusdanig beschouwd, dragers die uitsluitend auditieve of visuele applicaties bevatten.

 De schadevergoeding dekt de kosten voor de aankoop van de beschadigde of verloren gegane 
standaard softwarepakketten onder de vorm van informatiedragers rechtstreeks gericht tot 
het gebruik op zowel vaste als draagbare elektrische of elektronische apparaten tot beloop 
van e 887,35 (e 1.250,00 - ABEX 648).

 Bij een gedekt schadegeval vergoeden wij de wedersamenstellingskosten van de gegevens 
tot beloop van 10 % van het schadebedrag betaald voor de beschadigde gegevensdrager.

2.2 indien u de waarborg diefstal en vandalisme (artikel a9.1) onderschreven hebt vergoe-
den wij de diefstal gepleegd met geweldpleging of bedreiging op de persoon van de 
verzekerde waar ook ter wereld buiten de verzekerde lokalen :

 van luxegoederen behalve bagage.

 onder luxegoederen verstaan wij ondermeer weeldeartikelen zoals juwelen, exclusieve 
lederwaren, pelzen, enz ...

 onder bagage verstaan wij ondermeer de koffers, pakjes en tassen die men op reis mee-
neemt en die niet bestemd zijn als handbagage ;

 van het contant geld (bankbiljetten en muntstukken) die de verzekerde heeft ontvangen 
naar aanleiding van betalingen door zijn cliënten, indien de verzekerde een vrij beroep 
uitoefent of verzekeringsmakelaar is.

Wij verlenen onze tussenkomst tot beloop van e 7.130,00 (e 10.044,00 - ABEX 648) per 
schadegeval, welke ook het aantal verzekerden moge wezen die het slachtoffer zijn van een 
zelfde agressie.
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