
•   5% ledenkorting

•  Aantrekkelijke pakketkorting tot 10% 

•  Flexibel samen te stellen

De ANWB  
Woonpakketverzekering
Het gemak van alles onder één dak

ANWB-verkooppunt

anwb.nl 
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Thuis of onderweg kan er altijd wel eens iets gebeuren met u en uw gezin. Al die 

risico’s verzekeren bij verschillende maatschappijen kost veel tijd, bezorgt u  veel 

papieren rompslomp en is duur. Met de ANWB Woonpakketverzekering regelt u in 

één keer de belangrijkste verzekeringen rondom uw huis en gezin. Bovendien bepaalt 

u zelf wat u wel en niet verzekert en voor welk bedrag. Naast het gemak van maar 

één polis, krijgt u ook meer korting als u meer verzekeringen afsluit. Deze pakket-

korting kan oplopen tot 10%. ANWB-leden krijgen nog een extra korting van 5%.

De belangrijkste risico’s in 
één keer verzekerd

Nooit betalen voor wat 
u niet nodig hebt
Dankzij de flexibele opzet kunt u niet 
alleen kiezen welke verzekeringen u 
wilt, maar kunt u ook zelf bepalen welke 
mate van dekking u wilt. De ANWB 
Woonpakketverzekering kent drie vari-
anten: Brons, Zilver en Goud. Binnen elke 
variant bent u verzekerd van een goede 
kwaliteit. Onze gouddekking heeft zelfs 
een dekking voor van buiten komend 
onheil. Hiermee bent u nagenoeg voor 
alles verzekerd wat u kan overkomen. U 
kunt de dekking aan uw eigen wensen en 
situatie aanpassen en uitbreiden of juist 
beperken als u dat nodig vindt. Zo betaalt 
u nooit voor iets dat u niet nodig hebt.

Woonhuis
Een (t)huis is voor veel mensen het 
meest kostbare bezit. De ANWB 
Woonhuisverzekering biedt u een com-

plete dekking voor uw huis met alle 
zaken die daarmee verbonden zijn, zoals 
eventuele bijgebouwen. Mocht er iets 
gebeuren, dan is het in ieder geval een 
geruststelling dat u goed verzekerd bent.

Ook voor huurders
Ook huurders kunnen de woonhuis-
verzekering sluiten, wanneer men 
bijvoorbeeld zelf bepaalde verbeteringen 
aan het huis heeft betaald, zoals een 
keuken of een vloer.

Binnen de woonhuisverzekering kan 
gekozen worden uit drie varianten. In de 
tabel hieronder ziet u de belangrijkste 
verschillen.

Inboedel
Ook in uw woning bevinden zich natuur-
lijk veel kostbare zaken. Vaak meer dan u 
denkt. Door de emotionele waarde zijn 
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Dekking Woonhuis Brons Zilver Goud

Standaard eigen risico € 200,- € 100,- € 0,-

Brand + + +

Schroeien, zengen en smelten - + +

Storm + + +

Hak- en breekwerk bij lekkage - + +

Neerslag door open ramen of deuren - - +

Blikseminslag en inductie + + +

Overspanning - - +

Glasbreuk + + +

Diefstal na braak + + +

Diefstal zonder braak - - +
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sommige zaken onvervangbaar, maar 
met de ANWB Inboedelverzekering bent 
u in ieder geval verzekerd van een finan-
ciële vergoeding. Uw kostbaarheden 
en/of bijzondere bezittingen kunnen via 
de gouddekking worden meeverzekerd. 
Informeert u naar de mogelijkheden. 
De dekkingsmogelijkheden staan in de 
tabel hieronder.

Aansprakelijkheid
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat 
geldt voor ieder gezinslid. Zonder het te 
willen, kunnen zowel volwassenen als 
kinderen schade veroorzaken. Soms 
kunnen de kosten enorm oplopen, bij-
voorbeeld wanneer er sprake is van 

lichamelijk letsel. Ook in Nederland kent 
de rechter steeds vaker zeer hoge ver-
goedingen toe. Een aansprakelijkheids-
verzekering is dan ook geen overbodige 
luxe. Bij de ANWB kunt u kiezen voor een 
dekking tot maximaal € 2.500.000,- per 
schade-gebeurtenis. De verzekering is 
geldig voor het hele gezin, inclusief huis-
dieren. 

De aansprakelijkheidsverzekering van de 
ANWB verzekert:
Aansprakelijkheid als:
•  Particulier
•   Eigenaar van een woning of ander 

onderkomen
•  Passagier
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Dekking Inboedel Brons Zilver Goud

Standaard eigen risico € 200,- € 100,- € 0,-

Brand + + +

Schroeien, zengen en smelten - + +

Storm + + +

Hak- en breekwerk bij lekkage - + +

Neerslag door open ramen of deuren - - +

Blikseminslag en inductie + + +

Overspanning - - +

Inhoud koelkast of diepvriezer - + +

Diefstal na braak + + +

Diefstal zonder braak - - +

Maximaal verzekerd bedrag 
audiovisuele apparatuur € 1.000,- € 2.000,- € 4.000,-*

Maximaal verzekerd bedrag 
computerapparatuur € 1.000,- € 2.000,- € 4.000,-*

Huurdersbelang € 2.500,- € 2.500,- € 2.500,-

•  Gebruiker van maaimachines, moto-
risch speelgoed en dergelijke

•  Gebruiker van vaartuigen
Schade:
•  Door gebrek aan normbesef                

(o.a. jeugdige kinderen)
•  Als gevolg van vrijwillige hulpverlening 

of zaakwaarneming
•  Aan goederen van derden in beheer 

van de verzekerde: 
- maximaal € 15.000,- 
-  uitgesloten zijn motorrijtuigen, 

 caravans, vaartuigen, luchtvaartuigen 
 en goederen onder beheer van een  
 overeenkomst.

Rechtsbijstand
Tegenwoordig is de kans op juridische 
geschillen groot. Het kan daarbij gaan 
om een conflict over de aankoop van 
een huis, het claimen van smartengeld 
na een aanrijding, onenigheid met uw 
werkgever of bijvoorbeeld ruzie met de 
buren. Soms wordt u hierdoor gedwon-
gen een advocaat in te schakelen. 
De kosten kunnen al snel enorm oplo-
pen. Om toch uw recht te kunnen halen, 
is de ANWB Rechtsbijstandverzekering 
een uitkomst. Ook hierbij kunt u kiezen 
voor een meer of minder uitgebreide 
dekking.

* Heeft u bijzondere bezittingen? Binnen de gouddekking kunt u dit heel eenvoudig meeverzekeren. U bent 
dan ook voor deze bezittingen verzekerd tegen alle van buiten komend onheil.
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Ongevallen
Een ongeluk is snel gebeurd en kan grote 
gevolgen hebben. Met de ongevallen-
verzekering hebt u de zekerheid van een 
uitkering bij overlijden of invaliditeit. 
Zowel ongevallen tijdens het werk als in 
uw vrije tijd zijn verzekerd.

�

Woonpakketkorting
Hoe meer verzekeringen u sluit, des te 
hoger uw korting:
•  2 verzekeringen 5%
•  3 verzekeringen 7,5%
•  4 verzekeringen of meer 10%
Daarnaast krijgen ANWB-leden een extra 
ledenkorting van 5%.

Gratis termijnbetaling
Betaling van de premie is mogelijk per 
maand, kwartaal, half jaar of jaar. 
De ANWB berekent hiervoor geen extra 
kosten. Over het gehele pakket betaalt u 
slechts eenmalig poliskosten. U betaalt 
dus geen poliskosten per verzekering. 
De polis loopt per jaar.

Dekking Aansprakelijkheid Brons Zilver Goud

Verzekerd bedrag € 500.000,- € 1.000.000,-  € 2.500.000,-

Dekking Rechtsbijstand Brons Zilver Goud

Verkeersrechtsbijstand + + +

Algemene rechtsbijstand - + +

Extra hoge verzekerde bedragen voor advocaat-
kosten - - +

Conflicten met de werkgever - + +

Fiscaal/juridische conflicten - - +

Geschillen omtrent de koop of verkoop van 
een huis - + +

Mediation - - +

Dekking Ongevallen Brons Zilver Goud

Uitkering bij overlijden  € 5.000,-  € 10.000,-  € 20.000,-

Uitkering bij blijvende 
invaliditeit  € 25.000,-  € 125.000,-  € 200.000,-

Deze brochure geeft uitleg op hoofdlijnen. Voor de volledige tekst verwijzen wij u graag naar onze polisvoorwaarden.

Aantal Doorlopende 
 Verzekeringen

Kortings- 
percentage

2 4%

3 7%

> 4 10%

ANWB Pakketkorting
Naast de Woonpakketverzekering biedt 
de ANWB u diverse andere verzekerin-
gen zoals de ANWB Autoverzekering en 
de ANWB Doorlopende Reisverzekering. 

Sluit u meerdere doorlopende verze-
keringen bij de ANWB dan beloont de 
ANWB u extra met een zeer aantrekke-
lijke pakketkorting. Tot wel 10% extra! 
•  Daarnaast profiteert u van één aan-

spreekpunt voor al uw schadeverze-
keringen.

•  Er is geen maximumbedrag voor de 
totale korting

•  De ANWB Woonpakketverzekering 
telt voor 1 verzekering ongeacht 
welke modules u neemt.-
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