Milieuschadeverzekering
Voor Vereniging van Eigenaren

Milieuschade is niet iets waar u dagelijks mee bezig
bent. U denkt wellicht dat het alleen gebeurt bij grote
bedrijven die met chemische stoffen werken. Toch kan het
ook bij u gebeuren: milieuschade ontstaat sneller dan u
denkt en de kosten van sanering kunnen fors oplopen.
Vanuit de overheid komen er steeds meer wetgeving en
voorschriften ter bescherming van het milieu.
Loopt een VvE het risico om met milieuschade geconfronteerd te
worden?
Bij bijvoorbeeld een brandschade aan het gebouw van de VvE kan er vervuild bluswater weglopen
of kunnen asbestdeeltjes vrijkomen. Het saneren van het eigen terrein en misschien zelfs
omliggende gebieden kan de VvE veel geld kosten. En deze saneringskosten vallen niet onder de
opruimingskosten van de opstalverzekering van de VvE.

Maar de VvE kan ook de dupe zijn van een calamiteit die in de nabije omgeving plaats vindt
en waardoor vervuilende stoffen op het terrein van de VvE terecht komen: de zogenaamde
‘inkomende’ milieuschade.
Ongeacht of dit verhaald kan worden op de veroorzaker zal de VvE dit, volgens wetgeving (Wet
Milieubeheer) zelf moeten saneren.
Daarnaast was het tot 1993 in de woningbouw toegestaan om gebruik te maken van
bouwmaterialen waarin asbest was verwerkt. Denk hierbij aan asbestdaken, isolatie van leidingen
en muren en panelen bij kozijnen. Bij een brand, storm of werkzaamheden kunnen deeltjes
daarvan vrijkomen, die in het milieu terecht komen.

Verzekeringsoplossing
Een milieuschadeverzekering geeft de VvE bescherming voor saneringskosten die na een calamiteit
gemaakt moeten worden in het geval van bodem- of waterverontreiniging en verontreiniging met
asbest.

Wat is onder andere verzekerd?
De kosten van sanering van bodem of
oppervlaktewater van de verzekerde locatie
en de locatie van derden.
De kosten van het opruimen en afvoeren
van asbest.
De kosten van inkomende milieuschade.
Verweersrechtsbijstand.

Wat is bijvoorbeeld niet verzekerd?
Luchtverontreiniging.
Bestaande luchtverontreiniging.
Personenschade.
Schade door opslag in ondergrondse tanks.
Schade veroorzaakt door motorrijtuigen,
vaar- en vliegtuigen.

Neem voor een vrijblijvende maatwerkofferte contact op met
onze specialisten. Bel naar 010 – 288 49 73 of stuur een e-mail
naar info@onroerendgoedverzekerd.nl.
Over ons
Kok Assurantiën is al 30 jaar een toonaangevende tussenpersoon voor het verzekeren van
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Ons team van specialisten ontwikkelt unieke maatwerk
verzekeringsoplossingen en staat klaar om VvE’s van advies te voorzien bij het beheersen van hun
risico’s. Als onderdeel van Schouten Zekerheid heeft Kok een uitstekende uitgangspositie om de
best passende oplossingen te onderhandelen met verzekeraars. Daarnaast kunnen VvE-beheerders
en VvE’s rekenen op onze persoonlijke benadering en ontzorgen we hen tijdens het schadetraject.

