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De Leeuwarder Onderlinge is als onderlinge betrokken bij haar verzekerden. De Leeuwarder Onderlinge biedt u niet
alleen een zeer uitgebreide dekking tegen een zo laag mogelijke premie, maar zorgt ook voor een snelle en adequate
schadeafhandeling, zodat u niet lang hoeft te wachten op de schade-uitkering.

In deze brochure zijn de verzekeringen beschreven die in het woonpakket kunnen worden ondergebracht.
Deze brochure is algemeen van aard en geeft een beknopt overzicht van een aantal producten.Voor een volledig 
overzicht van de dekking verwijzen wij u naar onze polisvoorwaarden. Deze worden u op verzoek toegezonden of
kunt u downloaden van onze website: www.leeuwarderonderlinge.nl.

De volgende verzekeringen kunnen worden ondergebracht in het Woonpakket:
● Woonhuisverzekering
● Inboedelverzekering
● Kostbaarhedenverzekering
● Aansprakelijkheidsverzekering Particulier
● Rechtsbijstandverzekering Particulier
● Gezinsongevallenverzekering

Pakketkorting
U profiteert van een aantrekkelijke pakketkorting indien u meerdere verzekeringen afsluit in het Woonpakket.
Deze korting kan oplopen tot maar liefst 10%!

Termijnbetaling
U kunt uw premie in termijnen betalen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. U kunt de premie per maand,
kwartaal, half jaar of per jaar betalen. De minimum termijnpremie bedraagt € 10,-.
Bij betaling per maand of kwartaal is automatische incasso verplicht.

Bereken snel uw premie
U kunt eenvoudig zelf uw premie berekenen op onze website. Daarnaast hebben wij de premies overzichtelijk voor u
op een rij gezet.Wij verwijzen hiervoor naar ons tarievenoverzicht. Deze kunt u telefonisch bij ons opvragen of
downloaden van onze website.Vanzelfsprekend kunt u ook contact met één van onze medewerkers opnemen.
Onze medewerkers zijn u graag van dienst bij het berekenen van de premie en het beantwoorden van al uw vragen.

Kies voor zekerheid!
Vul dan nu het aanvraagformulier in en stuur het retour. U kunt er ook voor kiezen uw aanvraag elektronisch in 
te dienen via onze website. Indien u vandaag nog dekking wenst, adviseren wij u telefonisch contact met ons op 
te nemen.

Opzegservice
Heeft u nog een verzekering bij een andere maatschappij, maar wilt u (nu alvast) overstappen naar de Leeuwarder
Onderlinge, laat het ons dan even weten.Wij houden dan voor u in de gaten wanneer uw verzekering elders afloopt
en verzorgen de opzegging voor u.



Woonhuisverzekering

Dekking
Binnen het Woonpakket biedt de Leeuwarder Onderlinge u een zeer complete dekking. De meeste 
woonhuisverzekeringen dekken slechts een beperkt aantal schade-oorzaken. Met onze totaaldekking bent u naast
de gebruikelijke schade-oorzaken, zoals brand-, storm-, water- en inbraakschaden, tegen vrijwel alle plotseling en 
onverwacht ontstane schaden verzekerd. Aanvullend wordt het risico van glasbreuk meeverzekerd op uw 
woonhuisverzekering. Uw woonhuis is hiermee tegen bijna alle denkbare risico’s verzekerd.
Voor een goed overzicht van de dekking verwijzen wij u naar het dekkingsoverzicht verderop in deze brochure.

Gratis aanbouwverzekering
Een woonhuis in aanbouw kunt u gedurende maximaal een half jaar gratis verzekeren tegen brand- en stormschaden.
Na de oplevering wordt de aanbouwverzekering omgezet in een woonhuisverzekering met een totaaldekking,
naar keuze aangevuld met een glasverzekering.

Verzekerd bedrag
Uw woonhuis is voldoende verzekerd wanneer het verzekerde bedrag in uw polis gelijk is aan het bedrag dat nodig is
om uw woonhuis in dezelfde staat en op dezelfde plaats te herbouwen. Standaard zijn de fundamenten meeverzekerd.

Herbouwwaardemeter
Voor woonhuizen met een herbouwwaarde tot € 300.000,- heeft de Leeuwarder Onderlinge de 
herbouwwaardemeter ontwikkeld. Door gebruik te maken van deze herbouwwaardemeter weet u al snel
welk bedrag u moet verzekeren, waarbij wij u gedurende 5 jaar volledige herbouw garanderen.
Indien de herbouwwaarde van uw woning € 300.000,- of meer bedraagt of wanneer u het invullen van 
de herbouwwaardemeter liever aan een medewerker van de Leeuwarder Onderlinge overlaat, maken wij graag 
een afspraak met u. De herbouwwaarde wordt dan vastgesteld door één van onze inspecteurs.

Herbouwgarantie
Op de woonhuisverzekering is de herbouwgarantie van toepassing. Hiermee garandeert de Leeuwarder Onderlinge
dat uw woning na een gedekte schade-oorzaak in dezelfde staat kan worden herbouwd. Uniek is dat deze garantie
niet is beperkt tot het verzekerde bedrag. Onze garantie is ongelimiteerd!
U bent dus verzekerd van een volledige schade-uitkering!

Nieuwbouwwoning
Voor nieuwbouwwoningen geldt een aantrekkelijke premiekorting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons
tarievenoverzicht of onze website.
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Inboedelverzekering 

Dekking
Net als bij de woonhuisverzekering biedt de Leeuwarder Onderlinge een zeer complete dekking voor de 
inboedelverzekering. Ook uw inboedel is met onze totaaldekking tegen bijna alle denkbare risico’s verzekerd.
Voor een goed overzicht van de dekking verwijzen wij u naar het dekkingsoverzicht verderop in deze brochure.

Kostbaarheden
Op de inboedelverzekering zijn uw kostbaarheden, zoals sieraden, schilderijen, kunstvoorwerpen, antiek, foto- en
filmapparatuur en muziekinstrumenten meeverzekerd. Bij de aanwezigheid van (uitzonderlijk) veel kostbaarheden kan
bij acceptatie of wijziging van de inboedelverzekering in bepaalde gevallen een premietoeslag worden berekend en/of
kunnen preventie-eisen worden gesteld. Het diefstalrisico van uw inboedel is uitsluitend in de woning verzekerd.
Een kostbaarhedenverzekering geeft een wereldwijde dekking tegen diefstal, verlies en beschadiging.Voor uw kostbare
zaken kunt u daarom in sommige situaties beter een kostbaarhedenverzekering afsluiten.

Lijfsieraden
De inboedelverzekering kent een bijzondere regeling voor lijfsieraden. De vergoeding voor diefstalschade is beperkt
tot € 2.270,- per gebeurtenis.
Wanneer er (in de woning) meer dan € 2.270,- aan lijfsieraden aanwezig is, kunt u het bedrag dat boven 
deze limiet ligt tegen een premietoeslag op de inboedelverzekering bijverzekeren dan wel verzekeren op de 
kostbaarhedenverzekering.

Huurder
Als u geen ‘eigen huis’ hebt, maar een woning huurt, dan komt het risico van glasbreuk vaak voor uw rekening.
In dat geval kunt u een glasverzekering tegen een geringe meerpremie meeverzekeren op uw inboedelverzekering.

Verzekerd bedrag
Uw inboedel is voldoende verzekerd wanneer het verzekerde bedrag in uw polis gelijk is aan het bedrag dat nodig is
om uw inboedel weer nieuw aan te schaffen. Uw inboedel is dus onderverzekerd indien u een lager bedrag verzekert
dan de nieuwwaarde van uw gehele inboedel. Bij onderverzekering krijgt u slechts een evenredig deel van de schade
vergoed.

Inboedelwaardemeter
Omdat het in de praktijk vaak lastig is de nieuwwaarde van uw inboedel vast te stellen, heeft de Leeuwarder 
Onderlinge een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de inboedelwaardemeter.
Door gebruik te maken van de inboedelwaardemeter weet u niet alleen binnen enkele minuten welk bedrag u
moet verzekeren, maar bovendien krijgt u van ons de garantie dat u niet meer onderverzekerd kunt zijn.
U bent dus verzekerd van een volledige schade-uitkering!

Inbraakpreventie en korting
Indien uw woning bouwkundig is beveiligd overeenkomstig de eisen van het Politiekeurmerk of is voorzien van 
een niet door de Leeuwarder Onderlinge geëiste elektronische beveiliging, dan wordt maximaal 15% korting op 
de inboedelpremie verstrekt.
● Politiekeurmerk Veilig Wonen : 10%
● NCP BORG-gecertificeerd elektronisch alarm  : 15%
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Kostbaarhedenverzekering

Dekking
De in uw woning aanwezige kostbaarheden, zoals sieraden, foto- en filmapparatuur, schilderijen, kunstvoorwerpen en
muziekinstrumenten zijn verzekerd op de inboedelverzekering.Voor kostbaarheden die u regelmatig buitenshuis
meeneemt, adviseren wij u een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. De kostbaarhedenverzekering kan alleen in
combinatie met een inboedelverzekering bij de Leeuwarder Onderlinge worden gesloten.

De kostbaarhedenverzekering geeft dekking tegen schade veroorzaakt door:
● diefstal, verlies of vermissing;
● vernietiging of beschadiging.

De verzekering kent een werelddekking met uitzondering van schilderijen en kunstvoorwerpen; deze zijn uitsluitend
verzekerd in uw woning.

Uitsluitingen:
● schade door slijtage, reiniging, bewerking, ongedierte en eigen gebrek;
● diefstal van onbeheerd achtergelaten kostbaarheden buitenshuis of uit vaar- en voertuigen;
● schade aan in pand of huur afgestane kostbaarheden;
● schade ontstaan bij (semi-)beroepsmatig gebruik;
● schade door het verlies van briljanten en edelstenen uit sieraden als de zettingen langer dan twee jaar geleden 

door een juwelier zijn gecontroleerd;
● schade door krassen en deuken ten gevolge van normaal gebruik.

Uitsluitingen alleen voor (muziek)instrumenten en apparatuur:
overbelasting, kortsluiting, zelfverwarming of uitsluitend schade aan lampen, buizen, snaren, rietjes, trommelvellen en
stokken.

Verzekerd bedrag
Voor het vaststellen van de waarde van uw kostbaarheden dient u recente aankoopnota’s of een geldig taxatierapport
van een deskundige te overleggen. Bij de verzekering van sieraden, horloges en schilderijen is een taxatierapport van
een erkend taxateur vereist. Bij nieuwe voorwerpen kan worden volstaan met een aankoopnota.
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Aansprakelijkheidsverzekering Particulier

Dekking
De naam zegt het al. U kunt als particulier worden aangesproken voor schade die een ander door uw doen of 
nalaten heeft geleden. U kunt dan naar de regels van het Burgerlijk Wetboek verplicht zijn die schade te betalen.
De Aansprakelijkheidsverzekering Particulier dekt deze aan derden toegebrachte schade.

Uitbreidingen
Vriendendienst
Indien u of een van uw gezinsleden schade veroorzaakt aan derden, waarvoor u niet aansprakelijk bent, omdat uw
handelingen plaatsvonden in het kader van een vriendendienst, vergoedt de Leeuwarder Onderlinge de schade tot een
bedrag van maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.

Vakantiewerk
Vergoed wordt de schade veroorzaakt door een van uw kinderen, indien zij tijdens de vakantie of vrije tijd 
werkzaamheden voor derden verrichten al dan niet tegen betaling.

Geleende goederen
Indien u of een van uw gezinsleden schade veroorzaakt aan geleende goederen in de particuliere sfeer,
wordt de schade vergoed tot een bedrag van maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.

Joyriding
Indien een van uw kinderen jonger dan 18 jaar schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig,
wordt deze schade vergoed.

Vakantiewoning
Vergoed wordt de schade veroorzaakt door brand aan een door u voor vakantiedoeleinden gehuurde,
in het buitenland gelegen woning en de daarbij behorende inboedel.

Opzicht
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die u of een van uw gezinsleden onder zich heeft,
met uitzondering van de hierboven genoemende uitbreidingen. Niet gedekt is onder meer schade veroorzaakt aan 
uw huurwoning en schade veroorzaakt aan een geleende auto, motor, (sta-)caravan, vouwwagen, motor- en 
zeilvaartuig.

Wie zijn verzekerd?
Verzekerden in gezinsverband
Als verzekerden worden onder meer beschouwd:
● de verzekeringnemer;
● zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;
● de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen;
● de ongehuwde kinderen die voor de studie uitwonend zijn;
● hun huisdieren.

Alleenstaande verzekeringnemer
Als verzekerden worden onder meer beschouwd:
● de verzekeringnemer;
● zijn/haar huisdieren.

Verzekerd bedrag
De verzekerde som bedraagt  € 1.000.000,- per gebeurtenis.
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Rechtsbijstandverzekering Particulier

Dekking
U staat er misschien niet altijd bij stil, maar uzelf, uw partner en uw kinderen lopen elke dag de kans in een 
conflictsituatie terecht te komen met ingrijpende financiële gevolgen. Als u niets doet, dan draait u in zo’n situatie 
zelf op voor de juridische en financiële gevolgen. Natuurlijk kunt u gaan procederen, maar de kosten daarvan zijn
vaak niet te overzien.
Gelukkig staat u er niet alleen voor.Tenminste als u een goede rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten.
Met de Rechtsbijstandverzekering Particulier bent u verzekerd van de allerbeste juridische hulp.

Te verzekeren modules
U bouwt uw polis op uit vier modules, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Binnen het Woonpakket vormen 
de modules Verkeer + Consument & Wonen altijd de basis van uw Rechtsbijstandverzekering Particulier.
De overige modules kunnen worden toegevoegd.

Module A: Verkeer 
Met deze module bent u verzekerd van rechtsbijstand in geval van juridische geschillen die voortkomen uit deelname
van u of één van uw gezinsleden aan het verkeer in de ruimste zin van het woord. U en uw gezin zijn onder meer
verzekerd als voetganger, fietser en als passagier of bestuurder van een motorvoertuig of vaartuig.
Ook personen buiten uw gezin zijn meeverzekerd wanneer zij met uw toestemming in uw vervoermiddel (mee)rijden.
Met de verkeersmodule bent u wereldwijd verzekerd.
Binnen Europa worden alle gebruikelijke kosten voor juridische hulp vergoed. Buiten Europa geldt een maximale 
dekking van de externe kosten van € 10.000,- per gebeurtenis.

Module B: Consument & Wonen
Bij consumentenkwesties gaat het om geschillen waar u als particulier veelal mee te maken kunt krijgen. Zelfs geschillen
over aankopen via het internet binnen de Europese Unie vallen onder de dekking. Onder woonzaken zoals koop- of
huurgeschillen vallen alle geschillen die in direct verband staan met het wonen op zich.Voor consumentenzaken bent
u verzekerd in de gehele Europese Unie, voor woongerelateerde zaken bent u in Nederland verzekerd.

Module C: Inkomen
Deze module heeft betrekking op alle geschillen die te maken hebben met uw inkomen. Niet alleen arbeidsconflicten
vallen hieronder, maar ook geschillen over sociale verzekeringswetten, tuchtzaken op het werk en pensioenkwesties.
De gehele Europese Unie is hiervoor het dekkingsgebied.

Module D: Fiscaal & Vermogen
Deze module dekt particuliere geschillen met de belastinginspecteur in de beroepsfase en conflicten over aan- en 
verkoop van effecten in Nederland. Ook geschillen rond de aankoop en het bezit van een vakantiehuis in de Europese
Unie, bestemd voor eigen gebruik, zijn gedekt.

Rechtshulp
De Leeuwarder Onderlinge heeft de rechtshulp overgedragen aan ARAG Nederland.
Binnen Europa worden alle gebruikelijke externe kosten (dus ongelimiteerd) voor juridische hulp vergoed.
Het minimumschadebedrag is € 200,-. Dit geldt niet voor de module Verkeer. Gebeurtenissen die zich voordoen in 
de eerste 3 maanden na het afsluiten van de polis, zijn op een aantal uitzonderingen na niet verzekerd.

Rechtswijzer®
Ook al is de rechtsbijstandverzekering nog zo uitgebreid, er zijn zaken die niet onder de dekking vallen. Denk bijvoorbeeld
aan echtscheiding of misschien heeft u niet alle modules meeverzekerd. Gelukkig kunt u ook in die gevallen een
beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering.Want met uw verzekering heeft u toegang tot Rechtswijzer® en krijgt u
gratis advies en ondersteuning. Rechtswijzer® reikt u de helpende hand bij alle kwesties, ook als deze niet onder de
dekking vallen. Als er doorverwezen dient te worden naar bijvoorbeeld een advocaat, notaris of mediator,
dan profiteert u van zeer gunstige tariefafspraken met professionals van hoog niveau. Deze kortingen zijn minimaal
10% en kunnen oplopen tot wel 30%. Ook voor aanvullende diensten, zoals het opstellen en screenen van contracten
kunt u tegen een gereduceerd tarief bij Rechtswijzer® terecht.
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Gezinsongevallenverzekering

Dekking
Een ongeluk zit in een klein hoekje. In het verkeer, thuis, op het sportveld, overal loert het gevaar van een ongeval.
Overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeluk heeft vaak verstrekkende financiële consequenties. Daar komt
nog bij dat er steeds minder een beroep kan worden gedaan op de sociale uitkeringen en voorzieningen.
De gezinsongevallenverzekering geeft u en uw gezin voldoende zekerheid om bij een ongeval deze financiële 
tegenvallers op te vangen.

De verzekering loopt voor de ouder(s) door tot het einde van het verzekeringsjaar waarin één of beide ouder(s) 
de 65-jarige leeftijd heeft (hebben) bereikt, en voor de kinderen tot de 21-jarige leeftijd.
De verzekering kent een werelddekking.

Verzekerde rubrieken
Rubriek A: Overlijden van een gezinslid
Met dit bedrag kunnen begrafenis- of crematiekosten worden gedekt. Ook worden soms kosten gemaakt voor de
afhandeling van zaken waarmee de overledene zich bezighield.

Rubriek B: Blijvende invaliditeit van een gezinslid
Met dit bedrag kunt u ervoor zorgen dat het leven toch op een zo goed mogelijke manier kan doorgaan zoals u dat 
gewend was. U bent door de uitkering niet financieel afhankelijk van de beperkte sociale voorzieningen. U krijgt 
bijvoorbeeld te maken met aanpassingen in uw huis en uw auto, met aanschaf van hulpmiddelen, met kosten van
gezinszorg of thuishulp en vaak met een teruggang in uw besteedbaar inkomen. De hoogte van het uit te keren 
verzekerde bedrag hangt af van de mate van de blijvende invaliditeit.

Aanvullende rubrieken
Rubriek C: Medische kosten van een gezinslid
Deze rubriek geeft dekking tot een bedrag van € 910,- voor medische kosten van een gezinslid, die bij een ongeval
voor uw eigen rekening komen, omdat uw zorgverzekeraar niet alles vergoedt.

Rubriek D:Tandheelkundige kosten kinderen
Deze rubriek geeft dekking tot een bedrag van € 910,- voor tandheelkundige kosten ten behoeve van een verzekerd
kind, die bij een ongeval voor uw eigen rekening komen, omdat uw zorgverzekeraar niet alles vergoedt.

Verzekerde bedragen
U kunt kiezen uit de volgende 4 combinaties van verzekerde bedragen:

1. A =  € 2.500,-
B =  € 12.500,-

2. A =  € 5.000,-
B =  € 25.000,-

3. A =  € 5.000,-
B =  € 37.500,-

4. A =  € 5.000,-
B =  € 50.000,-

De rubrieken A en B vormen altijd de basis van uw gezinsongevallenverzekering. De rubrieken C en D kunnen 
aanvullend worden meeverzekerd.
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Dekkingsoverzicht Totaaldekking 
Woonhuisverzekering Inboedelverzekering

Gedekte oorzaken:

Brand, brandblussing, ontploffing en blikseminslag,
inductie en overspanning

Luchtverkeer

Zengen, schroeien en smelten

Storm, inclusief schade door neerslag als gevolg van
stormschade aan het gebouw, eigen risico € 226,-
per gebeurtenis

Harde wind, eigen risico € 226,- per gebeurtenis

Sneeuwbelasting op daken en muren ten gevolge van 
storm

Water, stoom en neerslag

Schade door grondwater en water, binnengedrongen
als gevolg van verstopping van rioolputten of buizen

Kosten van het opsporen van een breuk of defect en
het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk
als gevolg van een gedekte waterschade

Schade door water uit waterbedden

Olie, onvoorzien gestroomd uit een op een
schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie of uit
bijbehorende leidingen en tanks

Rook en roet, plotseling uitgestoten door een op een
schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie

Diefstal van de tot het gebouw behorende vaste
materialen of andere onderdelen, welke alleen met
beschadiging kunnen worden losgebroken

Beschadiging door inbraak of poging daartoe

Vandalisme, gepleegd door iemand die wederrechtelijk
de woning is binnengedrongen

Relletjes, plunderingen en ongeregeldheden bij
werkstaking, niet vallend onder het begrip molest

Aanrijding, aanvaring en afgevallen of uitvloeiende
lading

Het omvallen van kranen, heistellingen en bomen

Scherven als gevolg van breuk van glas en kunststof

Elk ander van buiten komende plotselinge en onzekere
gebeurtenis, eigen risico € 45,- per  gebeurtenis

Gedekte oorzaken:

Brand, brandblussing, ontploffing en blikseminslag,
inductie en overspanning

Luchtverkeer

Zengen, schroeien en smelten

Storm

Schade aan de inhoud van de koelinstallatie door
stroomuitval buiten de koelinstallatie

Water, stoom en neerslag

Schade door grondwater en water, binnengedrongen
als gevolg van verstopping van rioolputten of buizen

Kosten van het opsporen van een breuk of defect en
het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk
als gevolg van een gedekte waterschade

Schade door water uit waterbedden

Olie, onvoorzien gestroomd uit een op een
schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie of uit
bijbehorende leidingen en tanks

Rook en roet, plotseling uitgestoten door een op een
schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie

Inbraak, diefstal of poging daartoe, beroving en 
afpersing

Diefstal of vandalisme van/aan wasgoederen,
vlaggenstokken en tuinmeubelen, in de tuin of op het
balkon

Vandalisme, gepleegd door iemand die wederrechtelijk
de woning is binnengedrongen

Relletjes, plunderingen en ongeregeldheden bij 
werkstaking, niet vallend onder het begrip molest

Aanrijding, aanvaring en afgevallen of uitvloeiende
lading

Het omvallen van kranen, heistellingen en bomen

Scherven als gevolg van breuk van glas en kunststof

Elk ander van buiten komende plotselinge en onzekere
gebeurtenis, eigen risico € 45,- per  gebeurtenis
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Alle voordelen van het Woonpakket op een rij

√ alle particuliere verzekeringen overzichtelijk op 1 polis;

√ aantrekkelijke pakketkorting afhankelijk van het aantal verzekeringen binnen het Woonpakket;
deze korting kan oplopen tot maximaal 10%.
2 verzekeringen : 2% korting
3 verzekeringen : 4% korting
4 verzekeringen : 6% korting
5 verzekeringen : 8% korting
6 verzekeringen : 10% korting

√ termijnbetaling zonder extra kosten;

√ u bespaart poliskosten, omdat slechts 1 polis wordt afgegeven;

√ altijd verzekerd van volledige schadevergoeding op de woonhuis- en inboedelverzekering (bij gebruik van 
de inboedelwaardemeter, herbouwwaardemeter of taxatie van uw woning door één van onze inspecteurs);

√ totaaldekking (all risks) op de woonhuis- en inboedelverzekering;

√ mogelijkheid tot periodiek bezoek door één van onze verzekeringsadviseurs.

Algemeen

Deze brochure geeft u een overzicht van de mogelijkheden van ons Woonpakket. Hieraan kunnen geen andere rechten
worden ontleend dan aan de polisvoorwaarden.Voor een volledig beeld verwijzen wij u naar onze polisvoorwaarden,
welke u kunt downloaden van onze website: www.leeuwarderonderlinge.nl.

Op de verzekeringen die worden gesloten met de Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. is het Nederlands recht
van toepassing.

Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie van de 
Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. en/of bij Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag.Wanneer u geen gebruik wilt maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de
bedrijfstak, of als u de behandeling door het Klachteninstituut niet bevredigend vindt, kunt u het geschil voorleggen
aan de rechter.
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Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A.
De Eenhoorn 2, Postbus 901, 8901 BS Leeuwarden

Tel. (058) 288 44 44, Fax (058) 288 48 40
Website: www.leeuwarderonderlinge.nl
E-mail: info@leeuwarderonderlinge.nl


