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AGE-0117 & MGE-0117  

• AGE-0117 wordt AGE-0120 
• MGE0117 wordt MGE-0120 
• Naast een brug of een zwembad moeten nu ook zonnepanelen en hekwerken e.d. bij de  

 verzekeraar bekend of geaccepteerd zijn 
• De volgorde van verzekerde gebeurtenissen is logischer gerangschikt en 

o De omschrijving van Water of Stoom is verbeterd en duidelijker opgeschreven 
o Sneeuwdruk en Wateraccumulatie zijn nu ook verzekerde gebeurtenissen 
o Overstroming door hevige plaatselijke neerslag is nieuw opgenomen (overstroming bij 

doorbreken dijken e.d. wordt bij de uitsluitingen en begrippen opgenomen) 
• Het eigen risico voor storm is aangepast, geen percentage meer over de verzekerde waarde maar € 

500 per gebouw door de schadeoorzaken Storm, Hagel of Sneeuwdruk (de laatste 2 oorzaken zijn 
nieuw toegevoegd) met een maximum van € 1000 per adres. 

• De glasdekking is duidelijker omschreven en aangepast met o.a. uitsluiting voor alleen glasschade 
aan zonnepanelen 

• Schade aan tuin of erf alleen indien er ook verzekerde schade aan het verzekerde gebouw is 
• Uitsluiting geleidelijke (grond)verzakking en (grond)verschuiving; was al niet onder de dekking 

begrepen maar nu ter verduidelijking opgeschreven 
• Uitsluiting onzichtbare schade aan zonnepanelen zoals micro haarscheurtjes 
• Het inschakelen van een contra-expert moet binnen 3 maanden in plaats van 1 jaar  

ARO-0117 

• ARO-0117 wordt ARO-0120 
• De volgorde van verzekerde gebeurtenissen is logischer gerangschikt en: 

o Overstroming door hevige plaatselijk neerslag is nieuw opgenomen (overstroming bij 
doorbreken dijken e.d. wordt bij de uitsluitingen en begrippen opgenomen) 

o De omschrijving van Water of Stoom is verbeterd en gemoderniseerd 
o Sneeuwdruk en Wateraccumulatie zijn nu ook verzekerde gebeurtenissen 
o Beperkte dekking bij stroomuitval uitgebreid naar dekking voor schade als gevolg van een 

storing in de levering van elektriciteit, gas of water veroorzaakt door een verzekerde 
gebeurtenis die het nutsbedrijf treft. De storing moet ten minste 6 uur duren. Er geldt wel 
een maximum van € 25.000,- per gebeurtenis. 

• Eigendommen van anderen zijn gemaximeerd tot € 2500,-- 
•  De dekking voor geld en waardepapieren is verhoogd van maximaal € 1000 naar maximaal € 1250 
• Schade aan tuin of erf alleen indien er ook verzekerde schade aan het verzekerde gebouw is 
• Het inschakelen van een contra-expert moet binnen 3 maanden in plaats van 1 jaar  

 

MRO-0117 

• MRO-0117 wordt MRO-0120 
• Alle verschillen zoals bij ARO 
• Bedrijfsvoorraden hebben we omgezet naar Goederenvoorraden 

  



 

 

ABE-0117 & MBE-0117 

• ABE-0117 wordt ABE-0120 
• MBE-0117 wordt MBE-0120 
• Bedrijfsschade als gevolg van een verzekerde gebeurtenis bij een leverancier was al onder dekking 

begrepen maar daar is nu ook een afnemer bij opgenomen. Er geldt een maximum van € 25.000,- 
per gebeurtenis. 

• De volgorde van verzekerde gebeurtenissen is logischer gerangschikt en: 
o Overstroming door hevige plaatselijk neerslag is nieuw opgenomen (overstroming bij 

doorbreken dijken e.d. wordt bij de uitsluitingen en begrippen opgenomen) 
o Sneeuwdruk en wateraccumulatie zijn nu ook verzekerde gebeurtenissen 
o De omschrijving van Water of Stoom is verbeterd en gemoderniseerd 

 

AVP-0118  

• AVP-0118 wordt AVP-0120 
• Er wordt een indexclausule opgenomen voor jaarlijkse aanpassing (premiegevolgen vanaf 01-01-

2021) 
• De definitie in tabel 1 bij vraag 1 over niet verzekerde schade aan spullen of gebouwen die gehuurd, 

geleased worden en dergelijke is uitgebreid met schade aan spullen of gebouwen waarvoor een 
(schriftelijke) overeenkomst is gesloten. 

• De formulering van opzicht wordt verbeterd ten gunste van verzekerde 
 

AVB-0117  

• AVB-0117 wordt AVB-0120 
• Er wordt een indexclausule opgenomen voor jaarlijkse aanpassing (premiegevolgen vanaf 01-01-

2021) 
• Schade aan spullen of gebouwen die u huurt, leent, of voor anderen bewaart en dergelijke zijn niet 

verzekerd. Daar wordt ook aan toegevoegd schade aan dieren die van anderen u bewaart, verzorgt 
of gebruikt. 

 

AVL-0117  

• AVL-0117 wordt AVL-0120 
• Er wordt een indexclausule opgenomen voor jaarlijkse aanpassing (premiegevolgen vanaf 01-01-

2021)Schade aan spullen of gebouwen die u huurt, leent, of voor anderen bewaart en dergelijke zijn niet 
verzekerd. Daar wordt ook aan toegevoegd schade aan dieren die van anderen u bewaart, verzorgt of 
gebruikt. 
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