
Overzicht uitbreidingen Pack Woning Plus bij VIVIUM Woning 
 

Waarborg VIVIUM Woning Pack Woning Plus 

Art. 9.2 Vergoeding voor de ‘waarden’ Tot maximaal 1.000 euro Tot maximaal 2.000 euro 

Art. 19. 
Rechtstreekse 
inwerking van 
elektriciteit: 
 
 

Schade aan voedingswaren voor privégebruik 
door temperatuurschommelingen in een 
koelkast of diepvries 

Als die schommeling het gevolg is 
van een gedekt schadegeval 

Ook als die het gevolg is van een accidentele 
stroomonderbreking van de stroomtoevoer door 
de energieleverancier 

Art. 37 B en 
Art. 41 

Schade aan elektrische toestellen voor 
professioneel gebruik. Indien het toestel niet 
herstelbaar is, vergoeding in aangenomen 
waarde. Dat wil zeggen: 

- Geen sleetpercentage tot 
toestellen twee jaar oud zijn. 
Daarna sleetpercentage van 0,5% 
per begonnen maand. 
-Vergoeding beperkt tot 8.000 euro 
(geïndexeerd) 

- Geen sleetpercentage tot toestellen twee jaar 
oud zijn. Daarna sleetpercentage van 0,5% per 
begonnen maand. 
- Geen limiet op vergoeding 

Schade aan elektrische toestellen voor privé 
gebruik. Indien het toestel niet herstelbaar is, 
vergoeding in aangenomen waarde. Dat wil 
zeggen: 

Geen sleetpercentage tot 
toestellen en installaties zes jaar 
oud zijn. 
Daarna sleetpercentage van 5% per 
begonnen jaar. 

Geen sleetpercentages tot ze tien jaar oud zijn. 
Daarna sleetpercentage van 5% per begonnen 
jaar. 

Art. 20. 
Storm, hagel, 
sneeuw- en 
ijsdruk 
 

Heraanleg van beschadigde tuin met 
gelijksoortige beplanting 

Niet verzekerd Geen uitbreiding 

Schade aan tuinmeubelen en de barbecue Maximaal 1.500 euro 
(geïndexeerd). 

Geen uitbreiding 

Schade aan zonneweringen, zonnetenten, 
rolgordijnen, markiezen, stoffen luifels, 
terrasafsluitingen en windschermen 

Niet verzekerd Niet verzekerd 

Schade aan carport, maar niet de inhoud Enkel schade door hagel, sneeuw- 
en ijsdruk 

Ook schade door storm 

Schade aan andere constructies die geheel of 
gedeeltelijk open zijn of slechts voorlopig 
bedekt, en hun inhoud 

Enkel schade door hagel, sneeuw- 
en ijsdruk. Muren en omheiningen 
zijn ook gedekt in storm. 

Niet verzekerd  



Art. 21 Breken 
van ruiten, 
glasplaten of 
spiegels 
 

Breken van kunstglas  Niet verzekerd Wel verzekerd, tot 5.000 euro (geïndexeerd) 

Breken van sanitair Niet verzekerd Wel verzekerd, geen limiet 

Schade aan serres en de inhoud Niet verzekerd Niet verzekerd 

Schade aan tv-, computer- en 
multimediaschermen 

Niet verzekerd Wel verzekerd, op voorwaarde dat de schermen 
minstens 11 inch groot zijn, geen limiet 

Art. 22 Schade 
door water 

Het verlies van het weggevloeide water Tot een bedrag van 500 euro 
(geïndexeerd). 

Geen limiet 

Art. 23 Schade 
door stookolie 

Kosten voor het openleggen en herstellen van 
de tuin om de leidingen of de buizen die aan 
de oorsprong lagen van het schadegeval te 
herstellen 

Niet verzekerd Niet verzekerd 

Het verlies van de weggevloeide stookolie. Tot een bedrag van 500 euro 
(geïndexeerd) 

Geen limiet. 

Bodemsaneringskosten Tot een bedrag van 6.000 euro 
(geïndexeerd) 

Tot 10.000 euro (geïndexeerd), tot 18.000 euro 
(geïndexeerd) als de tank over een ‘Optitank’-
certificaat beschikt 

Art. 27 
Natuurrampe
n 

De kosten voor de herstelling van een door 
een natuurramp beschadigde tuin. 

Niet verzekerd Niet verzekerd 

Schade aan inhoud in de kelder die op minder 
dan 10 cm van de grond is opgesteld 

Niet verzekerd Wel verzekerd 

Schade aan tuinhuisjes, schuurtjes, 
berghokken en de eventuele inhoud ervan 

Niet verzekerd Niet verzekerd 

Schade aan private toegangen, 
binnenplaatsen, terrassen en hagen, 
zwembaden, tennis- en golfterreinen 

Niet verzekerd Niet verzekerd 

Schade aan gebouwen, of delen van 
gebouwen in aanbouw, verbouwing of 
herstelling, en de eventuele inhoud ervan, en 
die niet bewoond, of die niet normaal 
bewoonbaar zijn 

Niet verzekerd Wel verzekerd 

 
 


