
Veel mensen weten niet dat waterschade 

de meest voorkomende schadevorm aan 

een huis is. Maak je huis dus waterproof 

als op (winter)vakantie gaat! We helpen 

je met vier vlak-voor-vertrek-tips.

Tip 1 Sluit de hoofdkraan
Dit klinkt misschien overdreven, maar 

als je langere tijd van huis bent, verklein 

je hiermee de kans op een lekkage. Daar-

naast beperk je de ergste schade wanneer 

een waterleiding springt of de slang van je 

wasmachine losschiet.

Tip 2 Hoog en droog
Water stroomt naar het laagste punt. 

Leg waardevolle spullen en elektronica 

 daarom hoger.

Tip 3 potdicht
Geef regen geen kans en sluit alle ramen. 

Controleer dus het zolderraam en kijk of 

dat raampje in de wc niet op een kiertje 

staat.

Tip 4 Verwarming op 14
Bij vorst kunnen waterleidingen 

 bevriezen. Zet de verwarming  daarom 

 minimaal op 14 graden. Sluit ook 

de  buitenkraan af en laat de leiding 

 leeg lopen.

Doe De kraan DicHT!
Als je op (winter)vakantie gaat

3 Vragen oVer 
waTerScHaDe 
Wat is waterschade? 
Alle schade aan je huis ver-
oorzaakt door water noemen 
we waterschade. Dus van een 
lekkende kraan tot een gespron-
gen leiding en van een kapotte 
wasmachine tot een ondergelo-
pen kelder na een hoosbui.

Hoe vaak komt waterschade 
voor? 
Een derde van alle woningschade 
wordt veroorzaakt door water.

Wat dekt de verzekering? 
Een opstalverzekering dekt de 
schade aan je huis, de inboedel-
verzekering de spullen erin. Met 
deze verzekeringen ben je goed 
beschermd tegen waterschade. 
Voorwaarde is wel dat het om 
een onvoorzien voorval gaat en 
jij de schade niet had kunnen 
voorkomen. KijK voor meer veilig Wonen-

tips op anWb.nl/cHecKlist
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 verzekeringen
‘De impact van 
waterschade kan 
enorm zijn en het 
komt veel vaker 
voor dan inbraak. 
Dit is goed om te 
beseffen! ’
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