
 

 

 

 

KRAV om BRANDFORSIKRING i MARIENLYST - 2019 

August 2019 

Alle huse i Marienlyst skal være brandforsikret.  

Det gælder altså også DIT hus. 

Det blev besluttet på generalforsamlingen i april i år. 

Du må selv bestemme om du vil forsikres ved eget selskab,  

eller om du vil tilmeldes foreningens fælles forsikring. 

Bestyrelsen skal have dokumentation for at dit hus er brandforsikret. 

Er du allerede med i den fælles forsikring behøver du ikke gøre noget. 

 

ER DU FORSIKRET VED EGET SELSKAB? 

SEND DOKUMENTATION: Send sidste betalte girokort, bankudskrift eller andet der kan vise at du er 

forsikret for brand. 

Send til mail: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller post: Haveforeningen Marienlyst 160. 

Du kan også komme forbi i kontortiden mandage mellem 18 og 20 i have 36. 

 

VIL DU VÆRE MED I DEN FÆLLES FORSIKRING? 

BASIS OG TILLÆG: Med den fælles forsikring kan du tilmelde dig en basispakke der dækker for brand 

og ansvar . Den koster 265 kr om året. 

Derudover kan du vælge også at forsikre det hus med en tillægspakke der dækker kasko og indbo. 

Basis og tillæg koster tilsammen 1100 kr om året 

Det er efter vores mening et rigtig godt tilbud. 

Læs mere om hvad man får for pengene, på vores hjemmeside:  

 http://www.hf-marienlyst.dk/faelles-forsikring/ 

TILMELDING TIL DEN FÆLLES FORSIKRING: Vi skal have en skriftelig tilmelding hvor du fortæller 

hvilke(n) pakker du vil have, dato for start og havenummer. 

Send til mail: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller post: Haveforeningen Marienlyst 160. 

Du kan også komme forbi i kontortiden mandage mellem 18 og 20 i have 36. 

 

HVORFOR SKAL MIT HUS BRANDFORSIKRES? … 3 GODE GRUNDE… 

 Det er allerede et krav fra kolonhaveforbundet, at haver der er overtaget efter d. 1-1-2016 skal 

være forsikret for brand. Vi har på GF besluttet at det skal gælde alle haver. 

 Når et hus er brandforsikret, bliver der ryddet op på grunden efter branden på en miljørigtig 

måde. Flere foreninger har oplevet at komme til at stå med en regning for oprydning, fordi 

ejeren ikke kan betale. Det vil vi gerne undgå. 

 Hvis naboens hus brænder og samtidig sætter ild til dit hus får du ingen erstatning hvis du ikke 

er forsikret, Det er ikke altid nok selv at passe på. 

 

HAR DU SPØRGSMÅL?  

Kontakt bestyrelsen 

bestyrelsen@hf-marienlyst.dk 

Tlf: 30 11 78 03 / Formanden 

 

http://www.hf-marienlyst.dk/faelles-forsikring/

