Collectieve verzekering voor tuinhuisjes bij AON
ATV Utrecht-Zuid heeft een collectieve verzekering afgesloten bij AON
voor tuinhuisjes.
De verzekering dekt schade bij:
1. Brand-, inductie/overspanning-, storm- en vliegtuigschade
Premie: houten opstal 2,35 0/00, stenen huisje 1,15 0/00 v.d. verzekerde waarde
Eigen risico: € 500,-- per gebeurtenis
2. Inbraak- en vandalisme
Premie: € 9,-De inboedel is gedekt voor maximaal € 1.125,-Eigen risico: € 500,--, per gebeurtenis
3. Glasschade
Premie: 0,40 0/00 v.d. verzekerde waarde (huisje)
Eigen risico: € 250,-- per gebeurtenis
Van 1 oktober t/m 1 april is 10% van de elektrische apparatuur, accu en handgereedschap
gedekt. Het is heel belangrijk, dat u de facturen/bonnen van de apparatuur en
gereedschap zorgvuldig bewaart.
U dient in deze maanden (oktober t/m maart) elektrische, mechanische apparatuur
en gereedschap (waardevolle spullen) mee naar huis te nemen.
Bij schade dient een schadeformulier ingevuld te worden. Hierin wordt aangegeven de
waarde van de verdwenen zaken of het bedrag van de aangerichte schade. Bij inbraak en
vandalisme moet altijd aangifte gedaan worden bij de politie. Proces-verbaal is nodig.
Het schadeformulier kunt u downloaden van de website of ophalen zaterdags tussen
10.00 en 12.00 uur in de winkel of opvragen via de mail:
penningmeester@atvutrechtzuid.nl
Na invullen van het formulier kunt u dit (met bonnen en eventueel proces verbaal) mailen
naar penningmeester@atvutrechtzuid.nl. Ook kunt u de envelop met stukken in de
brievenbus doen van ATV Utrecht Zuid, t.a.v. de penningmeester.
Bij schade moet de tuinder zelf de kosten betalen aan het herstelbedrijf.
Voor Glasschade bijvoorbeeld: Stekelenburg Glas BV, Australiëlaan 10, 3526 AB
Utrecht, 030-2881081 of u kiest zelf een glaszetter.
ATV Utrecht-Zuid, de penningmeester, stuurt het schadeformulier met daarbij behorende
bonnen (en proces verbaal) naar de verzekeringsmaatschappij AON.
AON maakt het geld over naar ATV Utrecht Zuid. Vervolgens wordt het geld
overgemaakt naar de bankrekening van de tuinder.
Utrecht, juli 2020

