zevenwouden
TARIEVENKAART RIET
De hieronder genoemde premies en clausules gelden uitsluitend voor rietgedekte vrijstaande (geen
2-onder-1-kap) woonhuizen/inboedels.
De definitieve acceptatie gebeurt altijd door Zevenwouden.

PREMIES
Traditioneel gedekt:
- Opstal
			

Alle gevaren dekking incl. glas
Extra uitgebreid incl. glas		

- Inboedel
			

Alle gevaren dekking			
3,60‰
Extra uitgebreid		 3,45‰

Geschroefd riet:
- Opstal
			

Alle gevaren dekking incl. glas
Extra uitgebreid incl. glas		

- Inboedel
			

Alle gevaren dekking			
2,76‰
Extra uitgebreid			2,61‰

Geschroefd met tussenruimte:
- Opstal
Alle gevaren dekking incl. glas
			
Extra uitgebreid incl. glas		
- Inboedel
			

2,40‰
2,35‰

1,20‰
1,15‰

1,63‰
1,58‰

Alle gevaren dekking			
3,10‰
Extra uitgebreid			2,95‰

CLAUSULES
Wanneer er niet met hout wordt gestookt gelden de volgende clausules:
Clausule Stookverbod (bewijsplicht):
Stoken met 'vaste brandstoffen' is niet toegestaan.
Voordat u gaat stoken met 'vaste brandstoffen' moet u dit aan ons doorgeven.
Wij beoordelen dan of wij (opnieuw) een inspectie uitvoeren.
Clausule Blusmiddel (bewijsplicht):
In het woonhuis dient minimaal 1 schuimblusser van tenminste 6 liter inhoud, voorzien van een rijkskeurmerk, in
werkvaardige toestand aanwezig te zijn. Voor deze blusser dient een
onderhoudscontract te zijn afgesloten met minimaal 1 controle per 5 jaar.
In afwijking hiervan is het toegestaan dat de bestaande blusser eens per 5 jaar wordt vervangen door een nieuw
exemplaar.
Clausule Bewijsplicht algemeen:
Als blijkt dat u niet heeft voldaan aan de extra regels van een clausule waarin 'bewijsplicht' staat, bent u niet verzekerd. Deze regel vervalt als u bewijst dat de schade
niet beïnvloed is, omdat niet is voldaan aan de regels van de clausule waarin bewijsplicht' staat.
tarievenkaart juni 2019

zevenwouden
Wordt er wel met hout wordt gestookt gelden de volgende clausules. Deze clausules gelden ook als er op
een andere wijze met hout, bijv. een pelletkachel, wordt gestookt.
Clausule Vonkenvanger (bewijsplicht):
Stoken met een openhaard of houtkachel in het gebouw mag alleen plaatsvinden indien de rookkanalen zijn
voorzien van goed werkende vonkenvangers.
Onder een goed werkende vonkenvanger verstaan wij:
- een vonkenvanger gemaakt van roestbestendig materiaal, inclusief schroeven en bouten;
- een vonkenvanger waarvan de materiaaldikte van de mazen minimaal 1 mm is;
- een vonkenvanger waarvan de maaswijdte minimaal 9,5 mm en maximaal 12,5 mm is.
Clausule Vegen schoorsteen (bewijsplicht):
Is in het woonhuis een openhaard of houtkachel aanwezig, waarmee wordt gestookt met vaste brandstoffen?
Dan bent u verplicht de rookkanalen minimaal eens per jaar te laten vegen.
Bij voorkeur voordat het stookseizoen begint.
Clausule Blusmiddel (bewijsplicht):
In het woonhuis dient minimaal 1 schuimblusser van tenminste 6 liter inhoud, voorzien van een
rijkskeurmerk, in werkvaardige toestand aanwezig te zijn. Voor deze blusser dient een
onderhoudscontract te zijn afgesloten met minimaal 1 controle per 5 jaar.
In afwijking hiervan is het toegestaan dat de bestaande blusser eens per 5 jaar wordt vervangen door een
nieuw exemplaar.
Clausule Rookgeleiding (bewijsplicht):
Indien in het woonhuis een openhaard of een kachel, gestookt met vaste brandstoffen, aanwezig is dient:
De rookgeleiding volledig gemaakt te zijn van:
- steen of
- dubbelwandige roestvrijstalen buis van het merk ISO-duct of
- dubbelwandige goedgekeurde roestvrijstalen buis van een ander merk, welke is omkokerd met een
		 minimaal 30 minuten brandvertragend materiaal;
- de rookgeleiding voorzien te zijn van een deugdelijke vonkenvanger.
Clausule Bewijsplicht algemeen:
Als blijkt dat u niet heeft voldaan aan de extra regels van een clausule waarin 'bewijsplicht' staat, bent u niet
verzekerd. Deze regel vervalt als u bewijst dat de schade niet beïnvloed is, omdat niet is voldaan aan de
regels van de clausule waarin 'bewijsplicht' staat.
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
T 088 - 00 77 030
E particulier@zevenwouden.nl
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