
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Utrecht, 14 oktober 2019 
 
 

a.s.r. breidt als eerste verzekeraar overstromingsdekking uit 
 
a.s.r. breidt als eerste verzekeraar in Nederland de verzekeringen voor gebouwen en roerende 
goederen uit met een overstromingsdekking. Hierdoor zijn klanten van a.s.r., zowel particulier als 
zakelijk, vanaf 1 januari 2020 automatisch beter verzekerd voor schade bij overstromingen. a.s.r. 
speelt hiermee in op de gevolgen van klimaatverandering. 
 

Momenteel is er een gat tussen wat de overheid kan uitkeren bij schade door een overstroming volgens de 
wet, en voor welke overstroming de klant nu verzekerd is. Als verzekeraar wil a.s.r. maatschappelijk relevant 
zijn. Dit doen wij onder andere door oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. Door 
klimaatveranderingen neemt het risico op overstromingen toe. 
 
Daarom geldt per 1 januari 2020 voor alle particuliere en zakelijke klanten een automatische uitbreiding van 
hun huidige neerslagdekking. Dit geldt voor de Woonhuis-, Inboedel-, Recreatiewoning-, Bedrijfsgebouwen, 
Roerende Zaken- en Inventaris-Goederenverzekering. Met de uitbreiding van deze neerslagdekking is de 
klant verzekerd voor schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen, als gevolg van 
overstroming door het falen van een niet-primaire waterkering1. 
 
Voor de particuliere verzekeringen wordt de dekking opgenomen in de voorwaarden van de Woonhuis-, 
Inboedel- en Recreatiewoningverzekering. Voor de zakelijke verzekeringen wordt de dekking opgenomen in 
de voorwaarden van de (agrarische) Bedrijfsgebouwen-, Roerende Zaken- en Inventaris-
Goederenverzekering. 
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1 Met waterkeringen bedoelen wij objecten die bedoeld zijn om water tegen te houden. Hierbij maken we onderscheid tussen 
primaire en niet-primaire waterkeringen. Primaire waterkeringen bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit 
bijvoorbeeld de Noordzee, het IJsselmeer of een grote rivier zoals de Rijn. De primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de 
Waterwet. Niet-primaire waterkeringen zijn alle waterkeringen die niet als primair zijn opgenomen in de Waterwet, bijvoorbeeld 
keringen langs regionale rivieren of kanalen. 
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Over a.s.r. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op 
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten en MKB. Daarnaast is a.s.r. actief als 
vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX Index. Kijk voor 
meer informatie op www.asrnederland.nl. 
 
Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles 
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may 
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 
was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information 
could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made 
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR 
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press 
release is incorrect or incomplete. 
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