
Het Voordeelpakket



Wij van a.s.r. helpen door te doen. 
Bijvoorbeeld met het Voordeelpakket waarin je 
meerdere schadeverzekeringen kunt combineren. 
Je adviseur helpt je bij het samenstellen van een 
pakket uit de 16 schadeverzekeringen van a.s.r. 
Dat heeft een paar belangrijke voordelen: 
Bij meerdere verzekeringen ontvang je 
pakketkorting. Je houdt overzicht over je dekking 
en eigen risico. En periodiek bekijk je samen met 
je adviseur of het Voordeelpakket nog aansluit 
bij jouw persoonlijke situatie.

Het 
Voordeelpakket

De voordelen van het 
Voordeelpakket 

Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij het kiezen van de juiste 
schadeverzekeringen en de dekking die bij je past. 
Je betaalt alleen wat je nodig hebt.

Pakketkorting
Het Voordeelpakket heb je al vanaf één verzekering. 
Hoe meer verzekeringen je afsluit in het Voordeelpakket, 
hoe meer korting je kunt krijgen.

Overzicht 
Al je verzekeringen, inclusief je totaalpremie, staan op 
een overzichtelijk polisblad. Hierop zie je wat je wel en 
wat je niet hebt verzekerd.

Je eigen schadecoach 
Heb je schade? Je adviseur helpt je graag bij het 
afhandelen ervan. Daarnaast heb je ook een schadecoach, 
je vaste contactpersoon bij a.s.r. die je schadebehandeling 
van a tot z begeleidt.

Elk jaar een update
Om te weten of je Voordeelpakket nog aansluit bij jouw 
situatie, ontvang je elk jaar een handige checklist. Overleg 
met je adviseur wat je eventueel wilt aanpassen. Verandert 
er tussentijds iets in je persoonlijke situatie, geef dat dan 
direct door aan je adviseur. 
Ook dan kan je Voordeelpakket worden aangepast.



In en om uw woning

 Woonhuis

 Inboedel

 Stacaravan

Op de weg en op het water

 Auto / Bestelauto

 Motor

 Bromfiets

 Aanhangwagen

 Toercaravan

 Vouwwagen

 Kampeerauto

 Oldtimer (auto of motor)

 Boot

Persoonlijke bescherming

 Aansprakelijkheid

 Doorlopende reis

 Rechtsbijstand

 Ongevallen

Keuze uit 16 schadeverzekeringen 
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ASR Schadeverzekering N.V. heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank om schadeverzekeringen aan te  
bieden. Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staan wij geregistreerd onder nummer 12000478 en bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 30031823. Wil je informatie over de klachtenprocedure van a.s.r.? 
Kijk dan op www.asr.nl/klantenservice.

Heb je suggesties of klachten? 
Ben je niet tevreden over onze service of financiële diensten? Of heb je suggesties? Laat het ons dan weten. 
Wij van a.s.r. helpen je graag. Kijk voor meer informatie op www.asr.nl/klantenservice.


