
| V R A G E N ? | Even Apeldoorn bellen: (055) 579 8000 Nieuw! De Woongarantverzekering

Voo r de l i g  e n  c om fo r t a be l  wonen  

v oo r  h u i s e i g enaa r  e n  huu r de r

57432 06.05

Even Apeldoorn bellen: (055) 579 8000 Onze medewerkers zijn u graag van dienst op werkdagen van 

8.00 tot 21.00 uur (dus ook ‘s avonds) en op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. Zij maken graag tijd voor u.

www.centraalbeheer.nl Op onze internetsite vindt u alle informatie over onze verzekeringen en financiële

diensten. U kunt online uw premie berekenen en de verzekering direct sluiten. Bovendien kunt u er uw

verzekeringen wijzigen en een schade melden.

Schriftelijke reacties naar: Centraal Beheer Achmea, Postbus 9150, 7300 HZ  Apeldoorn.
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| Bij de naam Centraal Beheer Achmea denkt iedereen meteen aan 

‘Even Apeldoorn bellen’. Dat korte zinnetje geeft onze manier 

van werken goed weer: direct en persoonlijk contact met onze 

klanten, zonder tussenpersonen. Deze directe communicatie 

werkt veel sneller, voorkomt misverstanden en is voor u ook 

nog eens kostenbesparend. En als er iets aan de hand is, moeten 

zaken snel en probleemloos voor u worden geregeld. 

Vandaar dat wij hebben gekozen voor rechtstreeks contact. 

Via de telefoon, internet of per post. Zekerheid, gemak en 

duidelijkheid: dat is wat wij bieden. Dat geldt ook voor onze 

verzekeringen en financiële diensten. Die moeten duidelijk 

zijn en bovendien gemakkelijk te regelen.

Onze Woongarantverzekering is daarvan een prima voorbeeld.

Centraal Beheer Achmea maakt 
het u graag gemakkelijk

thuiskomen

sleutel

voordeur

huisdier

veiligheid

gezelligheid

warmte

muziek
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Een zéér uitgebreide verzekering 20

Uw voordelen nog even op een rij 22

Alles in en om uw huis verzekerd tegen een lage premie
Wij hebben deze brochure met zorg samengesteld. Daarbij hebben wij, voor de leesbaarheid, het opnemen van de letterlijke tekst 
van de reglementen zoveel mogelijk vermeden. Voor de vaststelling van de rechten en verplichtingen tussen u en Centraal Beheer 
Achmea zijn uitsluitend de reglementen bepalend. Ondanks de grote zorgvuldigheid die wij in acht nemen, kan Centraal Beheer 
Achmea geen aansprakelijkheid erkennen als er onjuistheden in deze brochure staan. Wij actualiseren onze brochures regelmatig,  
de nieuwe brochures komen in dat geval in plaats van de oude brochures.
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Cytaat txtjepersonage

(1869-1948)

De Woongarantverzekering van 
Centraal Beheer Achmea

Uw huis is voor u en uw gezin meer dan alleen een dak boven 

uw hoofd. Het is de veilige basis voor uw privéleven en uw 

bezigheden buitenshuis; het is de ruimte waar u gelukkig wilt zijn 

en prettig wilt leven. Geluk is moeilijk te verzekeren, maar als 

er iets in of om uw huis gebeurt, kunt u daar wel wat aan doen. 

Een goede verzekering voor uw gezin en uw woonomgeving 

vindt u dan ook vanzelfsprekend. Maar dan wel tegen een zo laag 

mogelijke premie. 

“Vroeger hadden wij onze verzekeringen bij verschillende maatschappijen  

ondergebracht. Nu wij zijn overgestapt naar de zéér uitgebreide Woongarant-

verzekering van Centraal Beheer Achmea lopen de besparingen fors op!”
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Verzekering op maat voor in en om uw huis

Uw omgeving bestaat niet alleen uit uw huis en alles wat daarin staat. 

Ook uw tuin, alles wat er in of om uw huis gebeurt en uw buren behoren 

tot uw leefomgeving. En u wilt graag dat uw woonomgeving veilig en 

comfortabel blijft. Centraal Beheer Achmea kan u hierbij helpen. Met 

de flexibele Woongarantverzekering van Centraal Beheer Achmea heeft 

u een verzamelpolis van allerlei verzekeringen voor in en om uw huis. 

Denk hierbij aan verzekeringen voor uw inboedel, uw huis, particuliere 

aansprakelijkheid, uw gezin, en ook bijvoorbeeld voor uw tuin en uw 

kostbaarheden. Wist u dat u zelfs zoiets als een vriendendienst bij uw buren 

kunt verzekeren? U stelt zelf uw polis samen. Zo geeft u niet onnodig geld 

uit aan verzekeringen die u toch niet nodig heeft.

Een paar voorbeelden

Voor ieder mens is de woonomgeving of woonsituatie weer anders. Zowel 

voor huurders als voor huiseigenaren is een verzekering van alles in en om 

het huis geen overbodige luxe. Stelt u zich de volgende situaties eens voor...

• U huurt tot volle tevredenheid een woning en u wilt er zelf een mooie  

 keuken in plaatsen. Die keuken valt niet onder de verzekering van de  

 verhuurder... 

• Uw nieuwe boormachine ligt in de schuur en er wordt ingebroken.  

 Weg boormachine...

• U bent een avondje uit, en er is een vreselijk onweer. Uw televisietoestel  

 blijft daarna op zwart...

• U heeft een volle diepvries en de stroom valt een lange tijd uit...

• U gaat een avondje bridgen bij uw buurman en stoot per ongeluk een glas  

 wijn van de tafel...

• U laat uw hond uit, hij rukt zich los en rent de weg op met als gevolg...

Een aantrekkelijke premie 

Doordat u met de Woongarantverzekering verschillende verzekeringen 

combineert, voorkomt u dat zaken dubbel verzekerd zijn en dit scheelt 

aanzienlijk in premie. En doordat u rechtstreeks zaken doet met  

Centraal Beheer Achmea, betaalt u een nog lagere premie. U betaalt 

bovendien geen polis- en administratiekosten.

 

De Woongarantverzekering bestaat uit drie hoofdverzekeringen: 

• de Inboedelgarantverzekering;

• de Opstalgarantverzekering;

• de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren.
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De Inboedelgarantverzekering 

Met de Inboedelgarantverzekering zijn al uw eigendommen 

in huis automatisch tot € 100.000,- verzekerd. Veel mensen 

realiseren zich niet dat hun inboedel te laag verzekerd is. 

Centraal Beheer Achmea garandeert u dat uw gehele inboedel tot 

€ 100.000,- nooit meer onderverzekerd is. En u hoeft hiervoor 

geen lange inboedellijsten in te vullen. U kunt natuurlijk ook een 

hoger bedrag verzekeren. Bovendien zijn de meeste bezittingen 

lange tijd verzekerd op basis van de nieuwwaarde. Dit geldt voor 

de bezittingen die u nu heeft of in de toekomst aanschaft.

Uitgebreide dekking

De dekking van de Inboedelgarantverzekering is ‘extra uitgebreid’.  

Niet alleen brand en diefstal zijn verzekerd, maar ook schade veroorzaakt 

door blikseminslag, storm, aanrijding, glasscherven en zelfs schade door 

vandalisme. En natuurlijk veel vormen van waterschade en schroei-, zeng- 

en smeltschades. Ook spullen in uw schuur of garage bij uw woning zijn 

verzekerd. Zelfs de inhoud van uw vriezer of koelkast wordt vergoed als 

die door langdurige stroomuitval is bedorven. 

Indirecte schade ook vergoed

De Inboedelgarantverzekering dekt bij verzekerde schade ook de kosten 

van vervangende woonruimte en tijdelijke opslag van de inboedel als uw 

woning, bijvoorbeeld na brand, tijdelijk onbewoonbaar is. Voor de kosten 

die gemaakt zijn om de schade te beperken en voor de kosten van het 

opruimen geldt zelfs een onbeperkte dekking! 

Standaard geen eigen risico

Voor de eerste inboedelschade berekenen wij geen eigen risico. Alleen als 

u binnen 3 jaar na een schade een tweede schade claimt, heeft u een eigen 

risico van slechts € 100,-. Heeft u binnen die 3 jaar geen schade, dan heeft 

u bij de eerstvolgende schade vanzelfsprekend geen eigen risico. 
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De Opstalgarantverzekering 

Centraal Beheer Achmea garandeert u dat met de Opstalgarant-

verzekering uw opstal automatisch tot € 350.000,- nooit meer 

onderverzekerd is. Een hoger verzekerd bedrag kan natuurlijk 

ook. De Opstalgarantverzekering van Centraal Beheer Achmea 

verzekert uw huis tegen risico’s als brand, storm, aanrijding, 

inbraak, veel vormen van waterschade en ontploffing. 

Of het nu gaat om een kleine schade of het volledig herbouwen 

van uw huis, dit alles is verzekerd met de Opstalgarantverzekering. 

Bovendien zijn de kosten gedekt van opsporing, hak- en breek-

werk en van reparatie na lekkage uit gesprongen waterleidingen 

en c.v. installaties. Ook indirecte schade wordt vergoed.  

Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de kosten van puin opruimen, 

noodvoorzieningen en expertisekosten. Wij berekenen de premie 

niet met behulp van een ingewikkelde herbouwwaardemeter, 

maar op basis van het type woning, het aantal kamers en de regio 

waar u woont. Dus optimaal gemak met maximale zekerheid.

Standaard geen eigen risico

Bij de Opstalgarantverzekering berekenen wij niet standaard een eigen risico. 

Alleen in geval van stormschade is er sprake van een eigen risico van € 225,-. 

Alleen voor 

huiseigenaren
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De Aansprakelijkheidsverzekering  
voor Particulieren

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren dekt 

schade toegebracht aan derden door u, uw gezinsleden 

en zelfs uw huisdieren. Ook logés en inwonende ouders, 

schoonouders en grootouders rekenen wij in dit geval tot uw 

gezin. De aansprakelijkheid van uw kinderen blijft gedekt, 

ook al wonen of verblijven zij elders vanwege studie of stage. 

De standaarddekking bedraagt € 1.000.000,-. Een hoger bedrag 

tot maximaal € 2.500.000,- is natuurlijk ook mogelijk. 

De dekking is altijd wereldwijd geldig.
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Ook een vriendendienst is verzekerd

In geval van een vriendendienst bent u verzekerd voor een bedrag van maar 

liefst € 1.000,-. Dus als u de buurman helpt met het verplaatsen van zijn 

televisie en u laat de televisie per ongeluk uit uw handen glippen, dan krijgt 

uw buurman het schadebedrag gewoon via de Aansprakelijkheidsverzekering 

voor Particulieren uitgekeerd. 

Standaard geen eigen risico

Voor de eerste aansprakelijkheidsschade berekenen wij geen eigen risico. 

Alleen als u binnen 3 jaar na een schade een tweede schade claimt, heeft u een 

eigen risico van slechts € 100,-. Heeft u binnen die 3 jaar geen schade, dan 

heeft u bij de eerstvolgende schadeclaim vanzelfsprekend geen eigen risico. 

Onze aanvullende verzekeringen zijn zo ontwikkeld dat ze 

perfect aansluiten op uw wensen: 

• de Kostbaarheden Buitenshuis Verzekering;

• de Tuinverzekering;

• de Glasverzekering;

• Pechhulp Thuis - speciaal voor huiseigenaren ;

• Eigenaarsbelang - voor eigenaren van appartementen 

 en voor huurders;

• de Ongevallenverzekering.

Extra zekerheid
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Speciaal voor 

huiseigenaren

De Glasverzekering

Breukschade aan ruiten, glazen deuren en glazen koepels verzekert u, 

tegen een geringe meerpremie, heel voordelig met de Glasverzekering. 

Ook lichtdoorlatend kunststof is verzekerd. Niet alleen breuk, maar ook 

vermindering van doorzicht als gevolg van condensatie of stofdeeltjes aan 

de binnenzijde (het zogenaamde ‘lekslaan’) is verzekerd. Dit laatste geldt 

voor dubbel of ander meervoudig glas (niet ouder dan tien jaar en niet 

vallend onder de garantie van de leverancier of fabrikant). 

Pechhulp Thuis 

Pechhulp Thuis, speciaal voor huiseigenaren, biedt hulp bij onder andere: 

rioolverstopping, storingen in het elektriciteitsnet, een lekkende of 

bevroren waterleiding, lekkage van gasleidingen en centrale verwarming 

of een storing in de cv-ketel. Daarnaast laten wij u niet in de kou staan 

als u door diefstal of sleutelbreuk uw eigen woning niet meer in- of uit 

kunt. Kortom, extra zekerheid en dé oplossing voor iedere huiseigenaar. 

In zo’n geval belt u gewoon Centraal Beheer Achmea. Wij helpen u 24 

uur per dag, snel en vakkundig. U wordt geholpen door vakmensen die 

speciaal door Centraal Beheer Achmea zijn uitgekozen. In noodsituaties 

sturen wij onmiddellijk een reparateur, zodat u snel geholpen bent en de 

schade beperkt blijft. De Pechhulp Thuis vergoedt per gebeurtenis twee 

uur arbeidsloon en de voorrijkosten. Bovendien worden de gebruikte 

materialen tot maximaal  € 25,- vergoed. U kunt maximaal twee keer per 

jaar een beroep doen op deze verzekering.

De Kostbaarheden Buitenshuis Verzekering

Er zijn genoeg kostbare voorwerpen die u regelmatig meeneemt naar 

buiten. Denk aan sieraden, juwelen, horloges, (video)camera’s, sportspullen 

of een dure leren jas. Maar waar kunt u op rekenen in geval van diefstal, 

beschadiging of verlies van deze kostbaarheden buiten uw woning? Met de 

Kostbaarheden Buitenshuis Verzekering zijn uw kostbaarheden met een 

nieuwwaarde vanaf € 200,- verzekerd in geval van diefstal, beschadiging of 

verlies buitenshuis. Deze verzekering is prima te sluiten in combinatie met 

de Inboedelgarantverzekering, waarbij al uw spullen in uw woning goed 

verzekerd zijn. 

De Tuinverzekering 

De Tuinverzekering dekt o.a. stormschade, brandschade, diefstal van 

tuingereedschap, tuinmeubelen en -beelden, en zelfs diefstal van het 

wasgoed aan de waslijn of aan de droogmolen. Bovendien is bij storm 

bijvoorbeeld ook uw tuinbeplanting verzekerd. Zelfs de kosten voor 

bodemsanering zijn verzekerd. Of het nu om storm of diefstal gaat of 

om het herstel van de tuinbestrating en tuinaanleg als gevolg van breuk 

of lekkage van leidingen, u heeft een uitgebreide verzekering voor uw tuin. 

Deze verzekering geldt ook voor een dakterras of balkon.  
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Voor eigenaren  

van appartementen 

en voor huurders

Kies het pakket dat bij u past

U kunt de Ongevallenverzekering afstemmen op uw gezinssituatie.  

U heeft de keuze uit 3 pakketten. Kies het pakket dat het beste bij u past, 

afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de uitkering die u wenst te 

ontvangen.

    

 Pakket 1 Pakket 2  Pakket 3

Uitkering bij overlijden

Ouder €   5.000,-    €   7.500,-   € 10.000,-

Kind €   2.500,-    €   5.000,-   €   7.500,-

Uitkering bij 

blijvende invaliditeit € 12.500,-   € 25.000,-   € 50.000,-

Tandheelkundige kosten €      500,-   €      750,-   €   1.000,-

per kind (tot 18 jaar)

per gebeurtenis

Geneeskundige kosten €      500,-   €       750,-   €   1.000,-

per kind (tot 18 jaar)

per jaar

Eigenaarsbelang

De verzekering Eigenaarsbelang is bedoeld voor voorzieningen als een 

keuken, badkamer of schuurtje, die op eigen kosten zijn aangebracht.  

Ook de aan de woning bevestigde rolluiken, antennes en zonweringen 

vallen hieronder. Deze verzekering is speciaal voor huurders van een 

woning of eigenaren van een flat of appartement. Hiermee verzekert u 

alle, op eigen kosten aangebrachte voorzieningen die niet vallen onder de 

opstalverzekering van uw Vereniging van Eigenaren of verhuurder van  

uw woning. 

De Ongevallenverzekering 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Lang niet alle voorzieningen die 

na een ongeval nodig zijn, worden door de overheid vergoed. Alleen al 

in Nederland gebeuren per jaar ruim 2,5 miljoen ongelukken waarbij 

medische hulp noodzakelijk is. Met de Ongevallenverzekering van 

Centraal Beheer Achmea is uw hele gezin verzekerd van financiële hulp 

bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. Uw hele gezin 

is 24 uur per dag, alle dagen van het jaar, overal ter wereld verzekerd. 

Thuis, op het werk, op school of op reis, in binnen- en buitenland. 

Maximale zekerheid dus. Voor uzelf, uw eventuele partner en kinderen. 

De Ongevallenverzekering is geldig tot een leeftijd van 65 jaar. Inwonende 

kinderen en kinderen die voor studie of stage uitwonend zijn, zijn tot hun 

21e jaar meeverzekerd op uw polis.
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Snelle schaderegeling 

Heeft u schade aan, in of om uw huis, dan belt u gewoon onze Schade-

meldingsservice. Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. 

Ons team van speciaal opgeleide medewerkers gaat onmiddellijk voor u aan  

de slag. Wij zorgen er voor dat er snel contact met u wordt opgenomen voor  

het herstellen van de schade. Als uw woning bijvoorbeeld moet worden 

schoongemaakt na een brand, of als er een ruit moet worden geplaatst, regelt  

onze Schademeldingsservice dat. U hoeft dan zelf niet eerst een schade-

herstelbedrijf te zoeken of offertes aan te vragen. Wij doen dat gewoon voor 

u. In geval van verzekerde schade betalen wij rechtstreeks aan de reparateur. 

U hoeft dus niets voor te schieten. Wij werken snel, duidelijk en efficiënt. 

Eenvoudig te sluiten

Voor een offerte voor de Woongarantverzekering hoeft u alleen het 

formulier in te vullen en op te sturen. U krijgt dan alle verzekeringen 

overzichtelijk op een rij, inclusief de premie. Vul dus nú het formulier in en 

stuur het op in de antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig. Wilt u snel 

weten hoeveel u kunt besparen of wilt u de verzekering direct sluiten? Bel 

ons dan even (055) 579 8000 of kijk op internet: www.centraalbeheer.nl.

Een zéér uitgebreide verzekering

Gratis Opzegservice 

Als u nu nog bij een andere maatschappij verzekerd bent, kunt u heel 

gemakkelijk overstappen naar Centraal Beheer Achmea. Via onze 

Opzegservice zorgen wij er voor dat uw huidige verzekeringen tijdig 

worden opgezegd. Zo nemen wij u de papieren rompslomp uit handen.

Bedenktermijn

Na acceptatie ontvangt u de polis en de polisvoorwaarden. Bent u, om  

welke reden dan ook, niet tevreden? Stuurt u dan de polis binnen 14 dagen 

aan ons terug. Wij brengen u dan niets in rekening.



22 23

Uw voordelen nog even op een rij

Kies de verzekeringen die u nodig heeft en bespaar op de premie 

Met de Opstalgarantverzekering is uw huis nooit meer 

onderverzekerd tot € 350.000,- 

Ook met de Inboedelgarantverzekering is uw inboedel nooit meer 

onderverzekerd tot € 100.000,-

Uw meeste bezittingen zijn jarenlang verzekerd op basis van de 

nieuwwaarde

24-uurs Schadeservice

Direct sluiten via de telefoon of via internet: www.centraalbeheer.nl

Looptijd polis telkens één jaar

Gratis Opzegservice

Geen polis- en administratiekosten 

14 Dagen bedenktijd na ontvangst van de polis 

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen de 
Achmea Groep voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, ter voorkoming en bestrijding 
van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord 
acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude 
tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het van toepassing zijnde privacyreglement. Wij kunnen 
uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, 
dan kunt u dit schriftelijk melden bij Centraal Beheer Achmea, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn.

Vul nú het formulier in

Ontdek zelf hoeveel u kunt besparen met de 

Woongarantverzekering. Vul daarom direct het formulier 

in voor een gratis en vrijblijvende offerte. Stuur dit op 

naar Centraal Beheer Achmea, Antwoordnummer 55, 

7300 VB Apeldoorn. Een postzegel is niet nodig.


