
  
  

Collectieve   verzekeringen   Wonen   met   Zorg   
aansprakelijkheidsverzekering   en   inboedelverzekering   
  

Het   is   een   geruststellend   idee   dat   u,   zodra   u   op   één   van   onze   locaties   
woont,   automatisch   verzekerd   bent   voor   de   aansprakelijkheids-   en   
inboedelverzekering.   Sensire   biedt   u   deze   dienst   gratis   aan.     
  

Praktische   punten   inboedelverzekering   
1. De   verzekering   dekt   schade   aan   inboedel   van   bewoners   door:   brand,   

schroeien   en   smelten   diefstal   of   poging   daartoe,   afpersing   of   beroving   
water,   vorst,   olie,   rook   en   roet,   vandalisme,   relletjes   aanrijding   of   
aanvaring   door   motorrijtuig.     

2. Op   deze   verzekering   is   alleen   een   eigen   risico   van   toepassing   van   
€   50,00   op   schade   veroorzaakt   door   schroeien   en   smelten.     

3. Schade   wordt   vergoed:     
● herstelbedrag   indien   herstel   mogelijk   is   en   de   herstelkosten   niet   

hoger   zijn   dan   de   nieuw-   of   dagwaarde.     
● als   herstel   niet   mogelijk   is,   nieuwwaarde.   Wanneer   de   dagwaarde   

minder   is   dan   40%   van   de   nieuwwaarde   (door   ouderdom)   dan   wordt   
de   dagwaarde   vergoed.     

  
Praktische   punten   aansprakelijkheidsverzekering   
1. De   verzekering   biedt   dekking   voor   aansprakelijkheid   van   de   bewoners   

voor   aan   derden   toegebrachte   schade.     
2. Voor   zaakschade   geldt   een   drempel   van   €   25,00.     
3. Uitgesloten   is   schade   veroorzaakt   door   een   motorrijtuig   dat   een   bewoner   

bezit,   houdt,   bestuurt   of   gebruikt.   Als   bewoner   passagier   is   van   het   
voertuig   geldt   de   dekking   wel.     

4. De   geleden   schade   moet   altijd   worden   onderbouwd   met   een   nota.     
5. De   verzekeraar   -   dus   niet   Sensire   -   bepaalt   uiteindelijk   of   de   schade   

onder   de   dekking   valt.     
  

Indienen   schade     
Het   indienen   van   schade   kunt   u   doen   via   een   schadeformulier.   Dit   
schadeformulier   kunt   u   opvragen   bij   onze   financiële   administratie:     
🕿   0314   -   35   60   85   of   🖂    fa@sensire.nl .   Het   ingevulde   schadeformulier   kunt   
u   opsturen   naar   Sensire,   t.a.v.   Financiële   administratie,   administratie,   
Postbus   123,   7050   AC   Varsseveld.   
  

Meer   informatie     
Voor   meer   informatie   kunt   u   contact   opnemen   met   een   medewerker   van   de   
financiële   administratie:   🕿   0314   -   35   60   85   of   🖂    fa@sensire.nl   
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