VvE Markenhoven (VVE 524)

Geachte eigenaar(s) van het complex Markenhoven,
Per 11 april 2011 is de opstalverzekering van het gehele complex Markenhoven ondergebracht bij
Meijers Assurantiën. Hierbij informatie over de polis en hoe te handelen wanneer er sprake is van
opstalschade.
Bij Meijers Assurantiën heeft VvE Hoofdvereniging Markenhoven een Uitgebreide Opstalverzekering
(inclusief glasverzekering) voor o.a. brand, storm, bliksem, inbraak en waterschade. Daarin is ook een
z.g. extra belang verzekering opgenomen. Deze verzekering biedt dekking voor, door de eigenaar zelf
aangebrachte verbeteringen aan het gebouw (zoals een luxe keuken-, sanitairinrichting, niet
verhuisbare vloer en luxe wand/plafondafwerking).
Het polisnummer van de Uitgebreide Opstalverzekering is VVE10623
Procedure schadeafwikkeling
Indien u een opstalschade heeft die valt onder de polis dan dient u als volgt te handelen:
• Wanneer de oorzaak van de schade het gebouw betreft, bijvoorbeeld een lekkend dak of lekkend
stand-, afvoerleiding dan dient u voor de schade de technisch beheerder van uw vereniging te
bellen. De technisch beheerder beschikt over schadeformulieren die na de melding gezonden
worden naar NV Bank voor de Bouwnijverheid. Indien de vereniging niet over een technisch
beheerder beschikt kunt u een schadeformulier bij Bank voor de Bouwnijverheid opvragen.
• NV Bank voor de Bouwnijverheid stuurt na registratie het ingevulde formulier naar de
verzekeringsmaatschappij die de schadezaak in behandeling neemt. Indien de kosten meer dan
1.500 bedragen zal een expert de schade komen opnemen.
Melden glasschade
Glasschade kunt u dit rechtstreeks melden bij “de glaslijn” van Meijers Assurantiën, telefoonnummer
0800 - 020 50 10 onder vermelding van uw postcode, huisnummer. De glaslijn zal dan een
herstelbedrijf inschakelen. Het herstelbedrijf neemt contact met u op voor het maken van een
afspraak. De hieraan verbonden kosten worden rechtstreeks met Meijers afgehandeld.
Belangrijke adressen en telefoonnummers:
Technisch beheerders:
Hof 1, Hof 2 en Stadsvilla D
Stadgenoot via 020 5118000
Hof 3
Koopsupport via 0229 28254
Stadsvilla A, Stadsvilla B en Stadsvilla C
via het bestuur van de VvE
Assurantietussenpersoon
NV Bank voor de Bouwnijverheid
Afd. Assurantie
Postbus 75189
1070 AD AMSTERDAM
telefoon 020 - 67 32 332
schade@bank-bouwnijverheid.nl

Financiële administratie complex Markenhoven
NV Bank voor de Bouwnijverheid
Postbus 75189
1070 AD AMSTERDAM
020 - 67 32 332

