
 

Gele kaft 2021 Rubriek 4 Pagina 1/2 

 

Rubriek 4 

Brandverzekering 

 
Betreft: brandverzekering met ‘afstand van verhaal’ 
 
 
1. Wat is dat? 

Voor eenzelfde woongelegenheid kunnen meerdere 
brandverzekeringen bestaan: 

- GH die zijn eigendom verzekert 
- huurder die zijn aansprakelijkheid verzekert 

 Vanaf 1/01/2008 heeft GH voor al haar woongelegenheden een brandverzekering  
 met afstand van verhaal afgesloten die beide voorgaande verzekeringen in één 
 polis voorziet. 
 
 
2. Wat betekent dit? 

Wanneer zich een schadegeval voordoet, vergoedt de verzekeraar de schade aan het 
gebouw zonder dat hij die schadevergoeding nadien van de huurder terug eist. De 
verzekeraar heeft immers afstand gedaan van zijn verhaalsrecht. De huurder dient 
dan ook geen verzekering meer te nemen voor het gehuurde gebouw. 

 
 
3. Moet de huurder zich dan niet meer verzekeren?  
 Neen. Een huurder is niet verplicht om zelf een inboedelverzekering af te sluiten.  
 Het wordt echter wel heel hard aangeraden om dit tóch te doen. 
 Via een inboedelverzekering:  

- wordt u vergoed bij schade aan uw inboedel, ook schilder – en 
behangwerken behoren tot uw inboedel. 

- bent u verzekerd voor de schade die uw inboedel veroorzaakt aan 
derden, dit is wettelijk voorzien in de inboedelverzekering. Denk 
bijvoorbeeld aan een defecte wasmachine die schade veroorzaakt bij 
de onderburen. 

  
 Wat ook niet verplicht is maar wat we ook aanraden is een familiale verzekering.  
 Derden kunnen u immers aanspreken voor schade die zij door u geleden  
 hebben, maar die geen verband houden met de brandverzekering. 
 
 
4. Is stoffering (behang, schilderen) mee voorzien in de dekking? 
 Indien de huurder zijn behang en schilderwerken wenst te verzekeren kan dit  
 via zijn individuele brandpolis inboedel. 
 De huurder laat dit best omschrijven als “de inboedel omvat eveneens alle  
 door de huurder aangebrachte vaste installaties en/of verfraaiïngen”. 
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5. Wat voorziet de polis voor auto’s die in een garage zijn geplaatst die afbrandt? 
 De auto in de garage is eigendom van de huurder.  
 Ofwel kan de huurder zijn wagen verzekeren tegen brand via de  
 autoverzekering (omniumverzekering) ofwel verzekert de huurder zijn wagen  
 via zijn individuele brandpolis inboedel. 
 


