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BEN JE INGEDEKT TEGEN STORM
EN AANVERWANTE GEVAREN?
De laatste jaren werd Vlaanderen getroffen door enkele hevige onweersbuien, met gemeten
windsnelheden van meer dan 80 km per uur. Uit gegevens van het KMI blijkt ook dat de kans op
onweer de laatste jaren sterk gestegen is in vergelijking met vijftig jaar geleden. Met wat geluk
ontsnap jij zonder kleerscheuren aan al dit natuurgeweld, maar het kan ook anders lopen.
Arnold Rahier, KBC Verzekeringen
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Storm en aanverwante gevaren
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Schade veroorzaakt
wordt vergoed als deze wind
volgens het KMI een topsnelhe
topsnelheid van ten minste 80 km per
rach is af te leiden uit de beschadiuur bereikt of als zijn kracht
ging van gelijkaardige goederen binnen een straal van 10 km.
De gebouwen en landbouwconstructies waarvoor je een
verzekering ‘Multirisico’ afsluit, worden vermeld in de
bijzondere voorwaarden van je polis. De verzekerde waarde
wordt berekend door middel van een evaluatiesysteem.
Heel wat concurrenten van KBC bieden geen evaluatiesysteem aan, waardoor de verzekeringnemer op eigen verantwoordelijkheid het verzekerde bedrag moet bepalen. Heb je
niet goed gerekend en ben je onderverzekerd, dan wordt een
evenredigheidsregel toegepast.
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PREVENTIE VAN STORMSCHADE

Met een tijdige voorbereiding kan je de schade vaak beperken.
• Inspecteer bomen in de buurt van gebouwen/stallen/
serres. Verwijder dood hout of overhangende takken. Rooi
de zieke bomen …
• Inspecteer regelmatig de staat van de gebouwen. Doe iets
aan losliggende dakbedekking, schroef losse bouten
vast …
• Plaats de ramen van serres op stormstand: aan de
windzijde dicht en aan de luwzijde een kiertje open
• Inspecteer regelmatig de constructie van de zonnepanelen. Controleer verschoven ballast of frame, losse bouten,
kromme schakels … (informeer je eventueel over een
onderhoudscontract)
• Voor zonnepanelen wordt een belasting van 80-100 kg/m3
aangeraden indien ze geplaatst werden onder hoek op een
plat dak of indien de panelen niet verankerd werden op
een hellend dak.
• Laat een stabiliteitsstudie uitvoeren en plaats geen
zonnepanelen indien het dak niet bestand is tegen
voldoende belasting.
• Wordt een storm aangekondigd of voorspelt men aanverwante gevaren, plaats dan alles wat mogelijk is binnen.
Bevestig al het andere zo goed als je kan.

