
Neerslag

Overstroming

Grondwater
Beken en geulen

(Geul, Gulp)

Secundaire kerin

gen (Julianakan
aal)

Primaire kering

en
(Maas)

Opstalverzekering 98% 95% <50% <1% 0%

Inboedelverzekering 98% 95% <50% <1% 0%

Autoverzekering

(incl. motor, brommer, 
camper,caravans)

75% 75% 75% 75% 75%

Dekkingsoverzicht | Particuliere verzekeringsmarkt

verzekeraars.nl/watersnoodlimburg

Verzekerbaar

Praktisch

onverzekerbaar

Verzekering

beperkt

beschikbaar

%
Het percentage

particulieren

dat verzekerd is

Het Verbond van Verzekeraars heeft haar uiterste gedaan om een juist en zo volledig mogelijk overzicht te maken,

maar dekkingen kunnen verschillen per verzekeraar en per overeengekomen polis. Aan dit overzicht kunnen geen 
rechten worden ontleend. De polisvoorwaarden van de individuele verzekeraar zijn altijd leidend.

https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/klimaat/watersnood-limburg


Dekkingsoverzicht | Kleinzakelijke verzekeringsmarkt - Provinciaal

Neerslag

Overstroming

GrondwaterBeken en 

geulen
(Geul, Gulp)

Secundaire 

keringen 
(Julianakanaal)

Primaire 

keringen
(Maas)

Opstalverzekering > 95% > 50% < 15% < 1% 0%

Inboedel/inventaris 

verzekering
> 95% > 50% < 15% < 1% 0%

Autoverzekering

(incl. motor, brommer)
~75% ~75% ~ 75% ~75% ~75%

Brede weersverzekering 

(gewassen)
< 15% 0% 0% 0% 0%

Milieuschadeverzekering <50% 0% 0% 0% 0%

Bedrijfsschade 

(omzetderving)
< 25% < 25% 0% 0% 0%

%

Verzekerbaar

Praktisch

onverzekerbaar

Verzekering

beperkt

beschikbaar

Het percentage

ondernemers dat

verzekerd is.

verzekeraars.nl/watersnoodlimburg

Het Verbond van Verzekeraars heeft haar uiterste gedaan om een juist en zo volledig mogelijk overzicht te maken,

maar dekkingen kunnen verschillen per verzekeraar en per overeengekomen polis. Aan dit overzicht kunnen geen 
rechten worden ontleend. De polisvoorwaarden van de individuele verzekeraar zijn altijd leidend.

https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/klimaat/watersnood-limburg


Dekkingsoverzicht | Grootzakelijke verzekeringsmarkt - Beurs

Neerslag

Overstroming

GrondwaterBeken en 

geulen
(Geul, Gulp)

Secundaire 

keringen 
(Julianakanaal)

Primaire 

keringen
(Maas)

Opstalverzekering 95% <1% <1% < 1% 0%

Inventaris verzekering 95% <1% <1% < 1% 0%

Bedrijfsschade 

(omzetderving)
90% <1% <1% <1% 0%

verzekeraars.nl/watersnoodlimburg

Het dekkingsoverzicht betreft standaard beursvoorwaarden. Dekking tegen overstroming is in de reguliere groot zakelijke markt

(in Nederland, ‘op de beurs’) niet te koop. Op enkele internationale verzekeringsprogramma’s - t.b.v. internationaal opererende

large corporates - wordt overstroming met een zogenaamde sub limiet, tegen aanvullende premie, wel meeverzekerd, al dan niet

voor uitsluitend de buitenlandse locaties of ook voor - in een enkel voorkomend geval - ‘Dutch flood’.

Op de voorwaarden van de VNAB, de NBZB 2006, NBUG 2006 en de nieuwe VMZB 2021, wordt geen verschil gemaakt tussen

verschillende vormen van overstroming.

%

Verzekerbaar

Praktisch

onverzekerbaar

Verzekering

beperkt

beschikbaar

Het percentage

grote bedrijven en 

instellingen dat

verzekerd is.

Het Verbond van Verzekeraars heeft haar uiterste gedaan om een juist en zo volledig mogelijk overzicht te maken,

maar dekkingen kunnen verschillen per verzekeraar en per overeengekomen polis. Aan dit overzicht kunnen geen 
rechten worden ontleend. De polisvoorwaarden van de individuele verzekeraar zijn altijd leidend.

https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/klimaat/watersnood-limburg

