
Infofiche klant
Pack Tuin

Uw tuin beschermen?
Heel eenvoudig: met het Pack Tuin

IDEAL WONING

Een pack om uw tuin weer te doen stralen

Uw tuin maakt deel uit van uw woning. U spendeert er heel wat tijd en geld aan en beleeft er mooie 
momenten met uw gezin en vrienden. Uw tuin verdient dan ook een sterke bescherming, net als uw 
huis. Daarom stelt P&V voor eigenaars het Pack Tuin voor, een verzekeringsoplossing speciaal voor uw 
lievelingsplek.

Dankzij dit pack breidt u de waarborgen van uw verzekering Ideal Woning uit naar uw tuin en 
zijn inhoud. U kunt rekenen op uitgebreide dekkingen aangepast aan de risico’s waaraan uw tuin 
wordt blootgesteld.

• Na schade door een storm of hagelbui vergoedt P&V u om uw tuin weer perfect in orde te brengen.  
U kunt aanspraak maken op een vergoeding tot 15.000 euro om uw planten te vervangen. Ook de   
transport- en opruimingskosten worden terugbetaald.

• Bij een natuurramp is zelfs de schade aan uw terras, binnenplein en privétoegang gedekt.
• Waterschade kan zware gevolgen hebben voor uw tuin. P&V vergoedt ook de kosten om de leiding  

te herstellen die de ellende heeft veroorzaakt.



Inclusief uw inboedel

Met bijzondere aandacht voor de specificiteit van uw buitenruimte

• Het Pack Tuin dekt veel meer dan uw barbecue en tuinmeubels. U bent verzekerd tegen schade   
aan alle voorwerpen van uw inboedel die zich buiten bevinden. En dit tot 5.000 euro.

• Ook schade aan zonneschermen, stoffen luifels en windschermen is gedekt tot 5.000 euro.
• Net als de schade aan uw terras, zwembad en tennisveld bij een overstroming of grondverzakking.

Wat moet u doen bij schade?
Contacteer uw adviseur. Hij is uw eerste aanspreekpunt en begeleidt u stapsgewijs naar een snelle 
schadevergoeding. 

Dringend bijstand nodig? Dan kunt u rekenen op de P&V Bijstand Woning (24u/24): 02 229 00 11.

Dit document bevat publicitaire informatie. Wilt u meer informatie?
Contacteer uw adviseur. Hij kan uw persoonlijke situatie en wensen in kaart brengen en het best inschatten 
welke verzekeringsoplossing bij u past.

tel +32 (0)2 250 91 11

fax +32 (0)2 250 95 67
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