
       
 
Brandverzekering voor Speeltuinenverenigingen aangesloten bij NUSO 
 
Waar is deze verzekering voor? 
 
De verzekering is bedoeld voor gebouwen in eigendom van de bij NUSO aangesloten speeltuinverenigingen. 
Tevens kan de inventaris in de gebouwen worden meeverzekerd. Indien het gebouw geen eigendom is van 
de speeltuinvereniging, is het mogelijk om de door de speeltuinvereniging aangebrachte verbeteringen aan 
het gebouw (huurdersbelang) mee te verzekeren. 
 
Wat wordt verzekerd? 
 
Gebouwen: 
Uitgebreide dekking, onder meer brand-, storm-, braak-, vliegtuig-, water- en aanrijdingsschade. Meestal zijn 
opruimingskosten meeverzekerd tot maximaal 10% van de verzekerde som. Opruimingskosten bestaan uit 
kosten van afbraak, wegruimen en afvoeren van restanten om te kunnen herstellen of herbouwen. Het is 
mogelijk om opruimingskosten in geval van opruiming van asbest bij te verzekeren, hiervoor kunt u overleg 
plegen met Branche Benefits BV. 
Het te verzekeren bedrag voor gebouwen dient te worden gebaseerd op de herbouwwaarde. Bij een te laag 
verzekerd bedrag zullen verzekeraars zich beroepen op onderverzekering, ook indien er sprake is van een 
gedeeltelijke schade. 
Indien de fundamenten moeten worden meeverzekerd dient de waarde ervan bij de verzekerde som te 
worden geteld en worden aangegeven dat het fundament meeverzekerd dient te worden. 
 
Inhoud/huurdersbelang: 
Uitgebreide dekking, onder meer brand-, storm-, braak-, vliegtuig-, water- en aanrijdingsschade. Meestal zijn 
opruimingskosten meeverzekerd tot maximaal 10% van de verzekerde som. De verzekerde som voor de 
inhoud dient te worden gebaseerd op nieuwwaarde. Het vaststellen van de verzekerde som voor 
huurdersbelang hangt af van het te verzekeren object. Betreft het bijvoorbeeld een bijgebouw, dan dient men 
de herbouwwaarde aan te houden. Betreft het bijvoorbeeld sanitair, dan dient de nieuwwaarde te worden 
aangehouden. 
 
Wat is niet verzekerd? 
Niet verzekerd zijn vaar- en voertuigen, geld en geldswaardig papier, dieren, alsmede privé-eigendommen. 
 
Maatregelen ter voorkoming en beperking van schade 
De meeste verzekeraars eisen de volgende maatregelen: 

- in de door de vereniging in gebruik zijnde ruimten dient ten minste één brandhaspel of één 
goedgekeurd blusapparaat van minimaal 6 kg poeder te zijn opgesteld, welke in werkvaardige 
toestand dient te worden gehouden; 

- de door de vereniging in gebruik zijnde ruimten mogen alleen gebruikt worden voor 
speeltuinverenigingsactiviteiten (dus geen verhuur voor disco’s, familiefeesten e.d.); 

- afval- en asbakken moeten worden geleegd in stalen containers, die van zelfdovende constructie 
moeten zijn, of anders geplaatst zijn op tenminste 10 meter afstand van de locatie; 

- de panden moeten bij het verlaten deugdelijk zijn afgesloten. 
 
Verzekeraars kunnen aanvullende maatregelen eisen, afhankelijk van de waarde en attractiviteit van de 
inventaris, staat van het gebouw of ligging van de locatie. 
 
Offerte 
Om een vrijblijvende offerte aan te vragen kan gebruik gemaakt worden van het offerteformulier. 
 
Schademelding en afhandeling 
Voor afhandeling van schade kunt u rechtstreeks contact opnemen met de schadeafdeling van Branche 
Benefits BV te Assen, telefoonnummer 0592-792017. 


