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Tentenverzekering 

 

Disclaimer : Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze 
verzekering. Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en 
verplichtingen zijn niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen 
kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen 

 

Welk soort verzekering is dit? 
Dit is een verzekeringsovereenkomst die  schade alle risico’s  dekt aan tenten, springkastelen en tijdelijke structuren.  Ingeval van 
tegenstrijdigheid, primeren de bijzondere voorwaarden op de algemene voorwaarden. 

 

 

 Wat is verzekerd? 

 

Basiswaarborg 

 
✓ Materiële schade door brand.  

✓ Materiële schade door storm.  

✓ Materiële schade door hagel.  

✓ Materiële schade door vrieskou.  

✓ Andere vormen van accidentele schade.  

✓ Diefstal met braak 

Facultatieve waarborg 

✓ Materiële schade aan de roerende goederen. 

 

  

Wat is niet verzekerd? 

 
X Schade ingevolge het beslag of de verbeurdverklaring, 

X Schade veroorzaakt door ongedierte, eigen gebreken, 
verborgen gebreken, normale slijtage of geleidelijke 
beschadiging. 

X Schade of verlies door opzet, bedrog of kwaadwilligheid. 

X Tekorten die worden vastgesteld bij een inventaris of een 
voorraadcontrole of de geheimzinnige verdwijningen of de 
niet-overeenstemmingen. 

X De vernietiging of de beschadiging van de goederen door 
een openbare of plaatselijke overheid, ten gevolge van 
smokkel, onwettig handel of onwettig vervoer waarvan de 
verzekerde kennis heeft. 

X Schade door infiltratie, vervuiling of aantasting, behalve als 
dit wordt ontdekt tijdens de duur van het 
verzekeringscontract en de rechtstreekse oorzaak is van een 
schadegeval dat door dit contract wordt gedekt. 

X Het verlies, de vernietiging of de schade die rechtstreeks 
worden veroorzaakt door de schokgolven die worden 
teweeggebracht door vliegtuigen en andere 
luchtvaartuigen die zich tegen sonische of supersonische 
snelheid verplaatsen.   

X Schade of verlies tijdens vervoer en schade of verlies  te 
wijten aan het opzetten en het afbreken van de tent.  

X Schade door vandalisme zonder geïdentificeerde 
aansprakelijke en diefstal zonder braak.   

X Schroeischade. 

X Schade door sneeuwval of sneeuwdruk.  

X Schade aan de roerende goederen veroorzaakt door 
ombouw-, renovatie- en herstellingswerken of een slecht 
uitgevoerd werk.  

X Schade aan de goederen veroorzaakt door mechanische of 
elektrische defecten of machinebreuk van interne 
oorsprong. 

X Schade door onrechtstreekse verliezen en genotsderving 
 

 

 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ? 

 

 Op alle waarborgen is een vrijstelling ten belope van 10% van de schade van toepassing, met een minimum van € 250 per 

schadegeval.Bij dekking terugbetaling clubgeld is er tijdens de periode van ongeschiktheid een vrijstelling van 60 

opeenvolgende dagen van toepassing. De tussenkomst is ook geplafonneerd tot een maximumbedrag van 2.500€.  
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Waar ben ik gedekt? 
 

✓ Op de plaats(en) zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden. Er is ook mogelijkheid om de tenten wereldwijd te 

verzekeren. 

 

 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

 
- U dient de premie te betalen. 

- U bent verplicht om de nodige archieven te bewaren betreffende het voorwerp van onderhavige verzekering teneinde het 

bedrag van een schadegeval of een premie te kunnen bepalen. U dient, op elk moment, het de verzekeraar mogelijk te maken 

om deze archieven te inspecteren, na te kijken of te fotokopiëren. 

- U dient alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen en, op elk moment, de nodige stappen zetten en ertoe bijdragen om een 

schadegeval dat door deze verzekering gedekt is, te vermijden of te verminderen, en, in het algemeen, met de nodige 

professionele voorzichtigheid handelen alsof geen enkele verzekering werd aangegaan. 

- Ingeval van schade dient u de aangifteprocedure uit artikel 3.9. van de algemene voorwaarden te volgen.  

- U dient de nodige bijstand te verlenen aan de verzekeraar en hem alle gevraagde boeken, documenten, rekeningen en 

informaties ter beschikking te stellen of er een kopie van te bezorgen wanneer de verzekeraar oordeelt dat ze voor het 

onderzoek van het schadegeval en de raming ervan noodzakelijk zijn. 
 

 

 

Wanneer en hoe betaal ik?  
 
U hebt de verplichting om de premie te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. 

 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?  
 
Het contract treedt in werking en eindigt op de data die worden vermeld in de bijzondere voorwaarden mits 
dekkingsbevestiging.  

 
 

 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

 
U kan het contract niet opzeggen, tenzij het evenement niet kan plaatsvinden omwille van een reden die buiten het 

toepassingsgebied van de garanties valt en op voorwaarde dat geen enkele schadeclaim reeds werd of zal worden ingediend 

uit hoofde van het contract. In afwijking van het principe van niet-opzegbaarheid, worden er ook jaarcontracten 

aangeboden die minstens 3 maanden voor de vervaldag door u kunnen opgezegd worden.     

 


