
NIEUWE VERZEKERING TUINHUIZEN 

 Per 1 januari 2022 zijn de verzekeringen van de tuinhuisjes ondergebracht bij een nieuwe 

verzekeraar (ZICHT Adviseurs). De reden hiervoor is dat de huidige verzekeraar vorig jaar het eigen 

risico per incident flink heeft verhoogd en voor het volgend jaar een premieverhoging aankondigde. 

Met de nieuwe verzekeraar blijven de premies ongeveer gelijk aan het lopende jaar; wel wordt het 

eigen risico verlaagd. We zetten de belangrijkste punten hier op een rij: 

 • Eigen risico per incident is 150 euro (in plaats van 250 euro) 

 • Premie 2022 stenen huisje is 0,95 0/00 

 • Premie 2022 houten huisje is 1,75 0/00  

• Premieopslag van inbraak boven € 3.000 is 2,50 0/00  

• Zonnepanelen zijn het gehele jaar verzekerd; ze hoeven niet meer in de winter van het dak te 

worden gehaald. De zonnepanelen moeten wel, zoals ook nu het geval is, goed aan het dak bevestigd 

zijn. N.B. Zonnepanelen zijn niet automatisch meeverzekerd. De aanschafwaarde en hoeveelheid 

panelen moeten apart via de Bond bij de verzekering worden gemeld. 

• Maximale inbraakdekking is € 7.500 inclusief zonnepanelen. De tuinders die op dit moment een 

hogere dekking hebben, hebben hierover bericht ontvangen.  

• Glasschade is meeverzekerd bij brand, storm en inbraak. Glasschade veroorzaakt door iets anders 

moet apart verzekerd worden. Deze optie bieden wij volgend jaar aan de tuinders aan. Een kas moet 

ook apart verzekerd worden. 

 • Zonnepanelen zijn voor nieuwwaarde meegenomen in de brand/stormverzekering én in de 

inbraakdekking (tot het maximum van € 7.500). Hierdoor kan de premie in een aantal gevallen iets 

hoger uitvallen dan het lopende jaar. Er wordt gekeken naar een mogelijkheid om dit aan te passen. 

• Het tuinhuis is, zoals ook nu het geval is, verzekerd tegen brand en storm tegen herbouwwaarde. 

Deze waarde staat genoteerd in het tuindossier in Afas. 

 Werkwijze per 1 januari 2022  

• Het nieuwe schadeformulier en het nieuwe telefoonnummer voor de melding glasschade staan 

vanaf de eerste week van januari op de website van de Bond van Volkstuinders.  

• De tuinder dient het ingevulde schadeformulier in bij het afdelingsbestuur. Wanneer het 

schadeformulier via Afas wordt ingestuurd hoeft daar geen handtekening van het afdelingsbestuur 

meer onder gezet te worden. Besturenbrief BvV nr 13 5 

 • Bij de tuinparken die gebruik (gaan) maken van Mijn Tuin kunnen tuinders het schadeformulier zelf 

in Afas zetten; het formulier komt daarna nog wel ter info langs het afdelingsbestuur.  

• De uitbetaling loopt, zoals ook nu het geval is, via de Bond van Volkstuinders. 

 • De verzekerde waarde per 1 januari 2022 is gelijk aan de huidige verzekerde waarde. 

 • Meldingen over schades in 2021 maar na 1 januari ingediend vallen onder de oude verzekering. 

Daarvoor moet het AON-formulier worden gebruikt.  


