Stormschade
De ravage van de zwaarste storm sinds 1990 met meer dan 95 miljoen euro schade laat weinig aan
de verbeelding over. Afgelopen week veel werk voor de hoveniers, dakdekkers en aannemers.
Daarbij kwam regelmatig de vraag hoe het met de stormverzekering zit.
Belangrijk om te weten is dat 'stormschade' een formele definitie heeft: flinke wind is niet altijd een
storm. Het KNMI hanteert als maatstaf windkracht 9 of hoger, de meeste verzekeraars nemen echter
genoegen met windkracht 7. Veruit de meeste stormschade aan en rond de woning is voor rekening
van je opstalverzekering. Denk bijvoorbeeld aan verschoven dakpannen, een omgewaaide boom,
beschadigde schutting of schade aan de gevel. Via de opstalverzekering wordt in de regel niet alleen
directe schade, maar ook indirecte schade vergoed. Waaien je dakpannen weg, dan is je dak
beschadigd, maar de pannen kunnen ook verdere schade veroorzaken: op de auto van de buren. Ook
deze schade kun je bij je opstalverzekeraar claimen.
Contact verzekeraar
Wat voor schade je ook hebt, neemt altijd zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar of
tussenpersoon. Kun je aangeven wanneer de schade precies ontstaan is en heb je foto's waarop je
goed kunt zien wat er aan de hand is, dan maak je de meeste kans, dat je claim soepel afgehandeld
wordt. En overleg met je verzekeraar over het opruimen en herstellen van de schade: mogelijk moet
de schade bekeken worden door een expert of wil de verzekeraar bepalen wie het herstelwerk
uitvoert.
November snoeitips
Heesters en bomen kun je, zolang het niet vriest, blijven snoeien. De blauwe regen (Wisteria) kun je
nu terugsnoeien, tot ongeveer 10 cm vlak boven een knop. De klimop terugsnoeien tot dicht tegen
de schutting of muur. Wacht niet tot januari bij de druif, berk, walnoot of esdoorn: de plant gaat dan
bloeden.
Kleur in de herfsttuin
Herfstaster en winterjasmijn brengen kleur in deze sombere maand. Ook met heesters geef je geur
en kleur aan de wintertuin. Denk aan de Viburnum bodnantense en de Prunus subhirtella
'Autumnalis', daar heb je een hele winter bloemen van.
Heide
Ook struik- en dopheide geven kleur aan de herfst- en wintertuin, ze staan garant voor spectaculaire
bloem- en bladkleuren. Je hebt najaarsbloeiers (Calluna) en winterbloeiers (Erica). Goed om even te
informeren of ze voor jouw tuindoel geschikt zijn. Vraag dan meteen of ze winterhard zijn. Heide
gedijt het beste op vochtige, goed doorlatende, zure grond. Zon en een open standplaats vinden ze
heerlijk.
Heb je een vraag, mail
www.degroenehand.eu
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Veel tuinafval door stormschade deze week opgeruimd

