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Duurzaam schadeherstel
Bij schade kunt u kiezen of u de schade op een traditionele wijze 

óf op een duurzame(re) manier wilt laten herstellen. Als u kiest 

voor één van de volgende duurzame manieren, dan verhogen wij 

de schadevergoeding die wij op basis van regulier (gelijkwaardig) 

herstel zouden betalen met maximaal 15%.

• Duurzaam schadeherstel in natura;

• Aanschaf apparaat/installatie met het meest duurzame 
energielabel;

• Aanschaf glas met de best mogelijke isolatiewaarde.

Deelbezit en deelgebruik  

(BEWUST INBOEDELVERZEKERING)

Het delen van voorwerpen die u niet vaak nodig heeft met 

anderen is goed voor de portemonnee, kastruimte maar bovenal 

goed voor het milieu. Voor schade aan of totaalverlies van 

apparaten of gereedschappen waarvan u mede-eigenaar bent, 

maar waarvan het bezit en het gebruik worden gedeeld, wordt 

een maximumvergoeding verleend van € 500 per object. Er geldt 

een maximumvergoeding van € 4.000 per gebeurtenis.

Vergoeding voor kosten van 
psychologische hulp 
Heeft u een brand, heftige storm of inbraak meegemaakt? 

Dan helpen we niet alleen om de schade aan uw woonhuis 

of inboedel te herstellen. We hebben dan ook aandacht voor 

de psychische en emotionele gevolgen die zo’n impactvolle 

schade kan hebben op u en op uw gezinsleden. Als uw huisarts 

u doorverwijst naar een hierin gespecialiseerde hulpverlener, 

bieden wij hiervoor dekking met een maximum van € 1.000 per 

gebeurtenis.

Duurzame energiesystemen 
standaard verzekerd
Onder een duurzaam energiesysteem verstaan wij een 

PV-installatie (o.a. zonnepanelen en zonnecollectoren), 

zonneboiler, windturbine en een warmtepompsysteem. Als een 

duurzaam energiesysteem niet of niet goed functioneert door 

een verzekerde gebeurtenis vergoeden wij het aantoonbare 

productieverlies tot ten hoogste € 2.500 per gebeurtenis.

Producteigenschappen

Dekking Eigen risico

All risk dekking.  

Alles is verzekerd, behalve de 

situaties die staan beschreven 

bij de uitsluitingen in de 

voorwaarden. 

Glas is bij de Bewust 

woningverzekering standaard 

meeverzekerd.

De Bewust inboedel-

verzekering heeft standaard 

een gratis cyberdekking.

Het standaard eigen 

risico bedraagt € 150 per 

gebeurtenis. Het eigen 

risico geldt niet als de 

schade groter is dan  

€ 5.000.

U kunt ook kiezen voor  

€ 0 eigen risico.

Onze Bewust woning- en inboedelverzekering 

onderscheiden zich op het gebied van 

duurzaamheid van soortgelijke producten. 

Uitgangspunt bij al onze Bewust verzekeringen is 

dat deze producten veel aandacht hebben voor 

de samenleving en het milieu. Wij willen u graag 

op een duurzame wijze verzekeren, uw schade 

duurzaam herstellen én hierdoor bijdragen aan een 

duurzamere wereld. Het product is zeer geschikt 

voor huishoudens die een duurzame samenleving 

belangrijk vinden. De verzekering bevat namelijk 

diverse dekkingselementen die hieraan bijdragen. 

Welke dat precies zijn, staat in dit productoverzicht.

https://www.ansvar-idea.nl
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Meer info Download de voorwaarden

Heeft u vragen, behoefte aan advies of wilt u een offerte?  

Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur of kijk op 

www. ansvar-idea.nl

Algemene voorwaarden Ansvar model 02.22

Bijzondere voorwaarden Bewust woningverzekering model 02-2023

Bijzondere voorwaarden Bewust inboedelverzekering model 02-2023

Wat is niet verzekerd?  
(de uitsluitingen) 
Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan gebeurtenissen waarbij 

schade niet verzekerd is. Onderstaand enkele belangrijke uitsluitingen. 

Raadpleeg de voorwaarden voor de exacte omschrijving van alle 

uitsluitingen.

• Schade door ernstige conflicten (molest), opzet, natuurrampen (zoals 

aardbeving en overstroming), atoomkernreacties, fraude en/of het 

niet nakomen van verplichtingen is niet verzekerd.

• Schade door verlies, vermissing of zoekraken van spullen is niet 

verzekerd.

• Schade door constructie- en/of bouwfouten is niet verzekerd.

• Schade door (grond)verzakking of (grond) verschuiving en schade 

door instorting en trillingen zijn niet verzekerd.

• Schade die verband houdt met onvoldoende of slecht onderhoud,  

normaal gebruik, slijtage, verkleuring, veroudering, temperatuur-

invloeden e.d., ongedierte, dieren en nalatigheid is niet verzekerd.

• Schade door vochtdoorlating en schade door grondwater is niet 

verzekerd.

• Schade door neerslag door openstaande (dak)ramen, deuren, 

lichtkoepels of luiken is niet verzekerd.

• Schade door water of stoom uit vulslangen en schade als gevolg van 

lekkende voeg- en/of kitnaden is niet verzekerd.

• Schade (mede) veroorzaakt of (mede) ontstaan door wettelijk niet 

toegestane activiteiten is niet verzekerd.

• Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij 

installatie, reiniging, onderhoud, verbouwing en/of reparatie is niet 

verzekerd.

• Schade die alleen bestaat uit het doorbranden van elektrische 

apparaten en/of installaties is niet verzekerd.

Let op: aan de tekst in dit productoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de voorwaarden.

Ansvar Bewust
ANSVAR BEWUST IS ONDERDEEL VAN ANSVARIDÉA

Uitgangspunt bij al onze Ansvar Bewust verzekeringen 

is dat deze verzekeringen aansluiten bij een duurzame 

levensstijl. De specifieke risico’s die met deze levensstijl 

gepaard gaan zijn bovendien, voor zover mogelijk, 

meeverzekerd.

Duurzaam beleggen
Natuurlijk houden wij bij het beleggen ook rekening met 

mens, natuur en milieu. Over onze beleggingen zijn wij 

open en transparant. Voor uitgebreide informatie over ons 

duurzaam beleggingsbeleid verwijzen we graag naar onze 

MVO-website:

mvo.ansvar-turien.nl/verantwoord-beleggen

Repareren in plaats van  
vervangen  
(BEWUST INBOEDELVERZEKERING)

Als bij de beoordeling van de hoogte van het 

schadebedrag blijkt dat vervanging voordeliger is dan 

reparatie, kunt u er bij de Bewust inboedelverzekering 

voor kiezen om tóch te repareren. In dat geval vergoeden 

wij maximaal 15% extra, boven op de vastgestelde 

schadevergoeding op basis van de nieuwwaarde of de 

dagwaarde.

Duurzaam herbouwen  

(BEWUST WONINGVERZEKERING)

Als u ervoor kiest om de woning duurzamer te laten 

herbouwen dan de wet- en regelgeving voorschrijft, 

kunnen wij u in contact brengen met verschillende 

bouwspecialisten (zoals architecten en aannemers) die 

ervaring hebben met duurzaam (her)bouwen. Wij zullen 

de extra kosten van deze aanvullende verduurzaming tot 

maximaal 15% van de kosten van herstel binnen wet- en 

regelgeving vergoeden.

https://www.ansvar-idea.nl
http://www. ansvar-idea.nl
https://docs.mijnturien.nl/AlgemeneVoorwaardenAnsvarModel02.22.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzvwBewustWoningverzekeringModel02-2023.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzvwBewustInboedelverzekeringModel02-2023.pdf
https://mvo.ansvar-turien.nl/verantwoord-beleggen

