Comfort Thuis Flex – Zwembad
Voor zover uw bijzondere voorwaarden dit vermelden, breiden we uw woonverzekering uit met de optie
« Zwembad » voor het bedrag dat u zelf hebt gekozen en zónder toepassing van de evenredigheidsregel. Dit
bedrag wordt niet geïndexeerd. De bedragen voor de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
blijven onveranderd. Ook alle uitsluitingen van de basisdekkingen van uw woonverzekering blijven van toepassing.
Verzekerde goederen
Uw woonverzekering wordt uitgebreid tot
■■ uw binnen- of buitenzwembad, uw bubbelbad dat zich buiten bevindt
■■ alle andere constructies bedoeld in de definitie « gebouw », eigen aan de optie « Zwembad »
■■ voorwerpen bedoeld in de definitie « inhoud » eigen aan de optie « Zwembad »
en gelegen op het adres van het risico.
Principes
Bij een schadegeval vergoeden we
■■ als u eigenaar bent, de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen
■■ als u huurder bent, uw huurdersaansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt aan de gehuurde goederen.
Als u de optie « Diefstal en vandalisme » hebt afgesloten, geniet u ook van deze dekking binnen de hieronder
voorziene maximumbedragen.
Uitbreidingen van de Basisdekkingen
1. In schade door water, wordt uw dekking uitgebreid tot
■■ schade veroorzaakt door het zwembad en bubbelbad dat zich buiten bevindt evenals door de leidingen
ervan, al dan niet aangesloten aan de waterinstallatie van het gebouw
■■ het verlies van water ten gevolge van een schadegeval, ten belope van eenmaal de inhoud van het
zwembad of het bubbelbad dat zich buiten bevindt, alsook de nodige producten voor het opnieuw in
gebruik nemen ervan
■■ schade veroorzaakt door accidentele verontreiniging, alsook de kosten verbonden aan het zuiveren of het
vervangen van het water en voor de producten die daarvoor worden gebruikt
■■ schade veroorzaakt aan de uitrusting van het zwembad ten gevolge van het verlies van water.
2. In natuurrampen, breiden we uw dekking, in geval van overstroming of het overlopen of opstuwen van
openbare riolen, uit tot de voorwerpen die zich buiten bevinden en die niet blijvend zijn vastgemaakt.
3. In storm, wordt uw dekking uitbebreid tot de inhoud eigen aan de optie « Zwembad » die zich buiten bevind.
4. In diefstal en vandalisme, wordt uw dekking uitgebreid tot de inhoud bestemd voor het zwembad en het
bubbelbad, gelegen
■■ ofwel in open lucht, ten belope van maximum 2.500 EUR
■■ ofwel in de open, alleenstaande bijgebouwen of bijgebouwen zonder rechtstreekse verbinding met
het hoofdgebouw ten belope van maximum 2.500 EUR per niet afgesloten ruimte en van maximum
5.000 EUR indien de ruimte is afgesloten met een veiligheidsslot.

Woordenlijst
Om de tekst van uw verzekeringen te verlichten, hebben wij in deze « Woordenlijst » de uitleg van bepaalde
termen en uitdrukkingen, die in de algemene voorwaarden in het vet zijn gedrukt en eigen zijn aan de optie
« Zwembad », gebundeld; voor de andere termen die in het vet zijn gedrukt, vindt u de definitie terug in de
woordenlijst van uw woonverzekering en eventueel van uw optie « diefstal en vandalisme ».
Deze definities begrenzen onze dekking. De woorden zijn alfabetisch gerangschikt.
Gebouw – definitie eigen aan de optie « zwembad »
Het omvat
■■ het binnen- of buitenzwembad
■■ de vijver aangelegd als zwemvijver
■■ het bubbelbad dat zich buiten bevindt
■■ de inrichtingen, technische uitrustingen en waterinstallaties die ermee gepaard gaan
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zwembadoverdekkingen en –overkappingen die uit hard materiaal bestaan
terrassen en bijgebouwen bestemd voor het gebruik van het zwembad
materialen op de bouwplaats die zich buiten bevinden en bestemd zijn om in het gebouw opgenomen te
worden.

Inhoud – definitie eigen aan de optie « zwembad »
Het betreft het geheel van goederen (zwemtoebehoren, meubilair en materiaal) bestemd voor het gebruik
of onderhoud van het zwembad of het bubbelbad, ongeacht of deze zich buiten of in het gebouw bevinden.
Hetzelfde geldt voor de gemeenschappelijke inhoud als deze gedekt is door uw basisdekkingen.
Vallen niet onder deze definitie, vissen, alsook de inhoud bestemd voor het gebruik van de tuin, die het
voorwerp uitmaakt van de optie « Tuin ».
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