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Kies voor ‘t gemak 
van het Zekerheids-
Pakket Particulieren



Ieder mens is uniek. U wilt dus een advies op  
maat. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met 
verzekerings- en hypotheekadviseurs die de kennis 
en de mogelijkheden hebben u dat advies te geven. 
Uw adviseur helpt u uw huidige en toekomstige 
risico’s reëel in te schatten. Hij kan uw huidige en 
toekomstige financiële situatie in kaart brengen voor 
een individueel financieel plan. Dankzij deze persoon-
lijke benadering zijn uw belangen goed behartigd:  
u sluit een passende verzekering of hypotheek af. 
Alles naar wens geregeld, een prettig gevoel!

Persoonlijk advies



3 Wat u heeft, wilt u zo houden
U moet er natuurlijk niet aan denken, maar schade en  

diefstal kunnen ook u overkomen. En dan? Dan wilt u dat  

alles vakkundig en snel hersteld wordt als dat mogelijk is.  

Ook als u per ongeluk schade bij anderen veroorzaakt.  

Wat voor u van waarde is, moet dus verzekerd zijn én blijven. 

Ook als uw omstandigheden tussentijds veranderen.

7 Wat waardevol is, wilt u verzekeren
Wat voor u waardevol is, wilt u verzekeren. Uw auto, huis en 

inboedel verzekert u tegen bijvoorbeeld schade en diefstal.  

Of tegen de financiële gevolgen van ongelukjes waarvoor u  

aansprakelijk wordt gesteld.
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De oplossing voor 
als het u tegenzit



Heeft u te maken met schade of diefstal? Bent u  
aansprakelijk gesteld? U moet er natuurlijk niet  
aan denken! Toch kan dit ook u overkomen.  
Dan verwacht u vakkundig herstel of een financiële 
oplossing. Wat voor u van waarde is moet nu én later 
verzekerd zijn.

4 En wat gebeurt er als het ú tegenzit?
Niemand staat graag stil bij tegenvallers met financiële 

gevolgen. Denk aan schade of diefstal van persoonlijk bezit,  

of wanneer u aansprakelijk wordt gesteld. Toch gebeurt dit 

regelmatig. En als het ú overkomt, welke oplossing heeft u 

dan?

5 Blijf voldoende verzekerd als uw  
situatie verandert
Verzekerd zijn is één ding. Voldoende verzekerd blijven is  

wat anders. U wilt weinig omkijken naar het aanpassen  

van uw dekkingen als uw leefomstandigheden veranderen. 

Het ZekerheidsPakket Particulieren maakt het u gemakkelijk. 

Wat u heeft, wilt u zo 
houden
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Snel schadeherstel 
Uw bezit voldoende verzekerd

Hopelijk zal het nooit nodig zijn, maar als u te maken krijgt met schade hoeft u zelf niets  

te regelen. U kunt er zeker van zijn dat Nationale-Nederlanden het vakkundig voor u 

afwikkelt. Zo komt de loodgieter bij u langs, wordt de ruit hersteld of laat u uw auto 

repareren. Als de schade niet hersteld kan worden, dan zorgt Nationale-Nederlanden voor 

een snelle en soepele schadeafhandeling.

Alles in één
ZekerheidsPakket Particulieren 

Verzekeren kan bij Nationale-Nederlanden heel makkelijk en overzichtelijk met het 

ZekerheidsPakket Particulieren. De belangrijkste schadeverzekeringen zijn onder-

verdeeld naar vier rubrieken met daarbij behorende verzekeringen. U kiest hieruit zelf de 

onderdelen die u wenst te verzekeren. Hierdoor krijgt u precies wat u wenst, niet meer 

en niet minder. Hoe meer rubrieken u verzekert, des te meer korting u krijgt. Meer 

informatie vindt u vanaf pagina 14. Op één polisblad heeft u direct overzicht over al uw 

verzekeringen bij Nationale-Nederlanden.

En wat gebeurt er als het ú tegenzit?  

• Snel schadeherstel door professionele bedrijven 

• Snelle en soepele schadeafhandeling 

• Eén polis voor al uw verzekeringen: gemakkelijk en   

 overzichtelijk 

Een heerlijk huis, auto voor de deur, een prima 
baan… het leven is goed! Hoewel uw dage-
lijks leven vaak vanzelfsprekend lijkt, kan het 
toch zomaar verstoord worden. Dan wilt u de 
draad zo snel mogelijk weer oppakken. 

ZekerheidsPakket Particulieren
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Pakket

Rubriek

Verzekering

Recht & Plicht

Aansprakelijkheid

Wonen

Woonhuis

Inboedel

Vervoer

Personenauto

Vrije Tijd

Doorlopende Reis



Blijf voldoende verzekerd als uw  
situatie verandert  

• Flexibel pakket, gemakkelijk aan te passen aan uw 

 situatie 

• Aanpassen zonder poliskosten

U heeft zich verzekerd. Een prettig en veilig  
gevoel. Uw persoonlijke situatie zal tussentijds 
waarschijnlijk veranderen. Daarin moeten uw 
verzekeringen meegaan. Het ZekerheidsPakket 
Particulieren helpt u daarbij.

Een nieuwe situatie
Verzekeringen tijdig aanpassen

U gaat verhuizen, of uw gezinssamenstelling of situatie verandert. U koopt een 

nieuwe auto. Zomaar een paar voorbeelden van veranderingen in uw persoonlijke 

situatie. Goed om te weten dat uw ZekerheidsPakket Particulieren daarop tijdig 

en eenvoudig aan te passen is. Uw verzekeringsadviseur en Nationale-Nederlanden 

helpen u om uw pakket up-to-date te houden. Bijvoorbeeld door de verzekerde 

sommen bij Inboedel en Woonhuis te indexeren. En door uw garantie tegen 

onderverzekering elke vijf jaar na controle via een waardemeter te verlengen.

Wijzigingen doorgeven
Het gemak van uw pakketsamenstelling

U kunt eenvoudig een pakket samenstellen dat aansluit op uw persoonlijke 

wensen en situatie. Bij veranderingen in uw persoonlijke situatie kunt u het 

pakket ook op onderdelen aanpassen. U geeft de aanpassingen gewoon door  

via uw verzekeringsadviseur. Zonder enige rompslomp en zonder poliskosten.  

Heeft u pakketkorting? Dan verandert deze uiteraard mee met de aanpassing. 

 

Kijk ook op nn.nl 5 Kies voor ’t gemak van het ZekerheidsPakket Particulieren



Wat u bezit, is een 
goede verzekering 
waard



Of het nu gaat om uw auto, uw woning, uw vrije 
tijd of uw aansprakelijkheid… u wilt verzekeren 
wat voor u waardevol is. Daarom biedt Nationale-
Nederlanden een keuze aan dekkingen in het  
ZekerheidsPakket Particulieren. Daarmee profiteert 
u van gemak en korting. 

8 Rubriek: Recht & Plicht
Als u of een van uw gezinsleden per ongeluk schade toebrengt 

aan een ander, hoeft dat geen financiële gevolgen voor u te 

hebben. 

9 Rubriek: Wonen
Hoe u ook woont, in een appartement, eengezinswoning 

of een villa. U wilt dat uw huis en de inhoud ervan beschermd 

zijn tegen de financiële gevolgen van grote en kleine schades. 

11 Rubriek: Vervoer
Net zoals u erop vertrouwt dat uw auto weer elke ochtend 

start, verwacht u een gedegen afhandeling bij autoschade  

of -diefstal. Kies een dekking die past bij uw behoefte en 

risicowensen. 

13 Rubriek: Vrije Tijd
U wilt in alle opzichten genieten van uw vakanties. Dus 

rekent u op een goede reis en een heerlijk verblijf. Mocht er 

toch iets gebeuren, dan wilt u dit snel laten oplossen.

14 Pakketvoordelen
Een van de voordelen van het ZekerheidsPakket Particulieren 

is pakketkorting.

Wat waardevol is,  
wilt u verzekeren
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Aansprakelijkheid
Een ongeluk zit in een kleine hoekje

Een van uw kinderen zorgt voor een flinke deuk in de auto van de buurman.  

Uw partner stoot een kostbare vaas om tijdens een bezoek aan een antiekbeurs.  

Op zulke momenten is het goed om te weten dat uw aansprakelijkheidsverzekering 

de financiële gevolgen vergoedt. Ook dekt deze verzekering letselschade aan een 

ander. De verzekering geldt ook voor studerende uitwonende kinderen en voor 

schade veroorzaakt door uw huisdieren.

Als u niet aansprakelijk bent maar u wordt toch aansprakelijk gesteld, regelt 

Nationale-Nederlanden het verweer voor u. In een aantal situaties, bijvoorbeeld als 

u tijdens een verhuizing iets laat vallen, of wanneer uw kind of huisdier schade 

veroorzaakt op het logeeradres, is er – ook als u niet aansprakelijk bent – vergoeding 

van de schade mogelijk.

Rubriek: Recht & Plicht

Aansprakelijkheid 

  

• Zowel gezinsleden als huisdieren verzekerd 

• Eenvoudig aan te passen aan uw persoonlijke wensen   

 en gezinssituatie

Het gevaar van schade aan anderen zit soms in 
een klein hoekje. U kunt zowel letsel als schade 
aan een ander toebrengen.
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Woonhuis
Twee dekkingen: Extra en All-in

De Extra-dekking verzekert uw woning uitgebreid tegen schades door onder meer 

brand, storm, inbraak en water. Zelfs tegen schade door sneeuwdruk. All-in geeft  

dekking tegen schade door alle gebeurtenissen die onvoorzien, plotseling en 

onverwacht zijn. Denk bijvoorbeeld aan het parket dat wordt beschadigd als het 

schilderij van de muur valt. Nagenoeg alle gevaren zijn met All-in gedekt. 

Standaard extra’s
Garantie en korting

Als u een waardemeter invult, krijgt u vijf jaar garantie tegen onderverzekering én 

korting op de premie. Bij verbouwing hoeft u waardevermeerdering pas op te 

geven bij het verlengen van de garantietermijn tegen onderverzekering. 

Rubriek: Wonen

Uw thuis beschermd tot in de puntjes   

• Premiekorting én onderverzekeringsgarantie 

• Keuze uit twee varianten: Extra en All-in

• Snel en vakkundig schadeherstel dankzij DirectHerstel 

• Verbouwingen meeverzekerd bij onderverzekerings- 

 garantie

 

Uw huis met alles wat zich erin en omheen 
bevindt, is een van uw meest kostbare eigen-
dommen; de plek waar u zich echt thuis 
voelt. Logisch dat u hier geen enkel financieel
risico wilt lopen als het gaat om bijvoorbeeld 
brand of inbraak.

DirectHerstel

Om schades aan uw woonhuis en inboedel 

snel en goed af te handelen, werkt  

Nationale-Nederlanden met DirectHerstel. 

Zo komt de loodgieter bij u langs of wordt 

de ruit hersteld. Daaraan heeft u meestal 

meer dan aan het terugkrijgen van geld.  

U kunt rekenen op hoogwaardige kwaliteit 

en snelheid van herstel.

Tips voor brandpreventie

- Plaats geen kaarsen in looproutes of   

 dichtbij brandbare materialen, zoals   

 gordijnen

- Plaats niet te veel stekkers op één groep

- Breng rookmelders aan in verschillende   

 vertrekken

 

Waardemeter

Een waardemeter is een hulpmiddel om de 

actuele verzekerde som van een woonhuis 

of inboedel te bepalen.
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Inboedel
Twee dekkingen: Extra en All-in

De inrichting van uw huis heeft u met veel zorg uitgekozen. Sommige bezittingen 

hebben een grote emotionele waarde. Deze bezittingen wilt u goed verzekeren. Niet 

alleen tegen brand, maar ook tegen water en dergelijke. De Extra-dekking verzekert 

uw inboedel uitgebreid tegen bijvoorbeeld brand, storm, inbraak en water. Zelfs 

diefstal van wasgoed en tuinmeubelen uit de tuin is verzekerd. All-in geeft dekking 

tegen alle gebeurtenissen die onvoorzien, plotseling en onverwacht zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan uw leren stoel waarin uw hond heeft gebeten.

Standaard extra’s
Garantie en korting 

Lijfsieraden, audiovisuele en computerapparatuur zijn standaard tot bepaalde  

bedragen meeverzekerd. Is de waarde hoger, dan kunt u dit ook meeverzekeren. 

Als u een waardemeter invult, krijgt u vijf jaar garantie tegen onderverzekering én 

korting op de premie.  Bovendien krijgt u premiekorting bij beveiliging van uw 

woonhuis. De hoogte van de korting wordt automatisch in de premie verwerkt.

Tips voor elektrische apparaten

- Zet elektrische apparaten niet op de   

 standby-stand

- Rol snoeren van elektrische apparaten   

 altijd helemaal af

- Zorg voor goed onderhoud van alle  

 elektrische apparaten

Tips om waterschade te  

voorkomen

- Plaats een waterslot bij (vaat)was-  

 machines

- Controleer regelmatig de waterafvoer bij   

 platte daken en dakgoten

Tips tegen inbraak

- Zet tijdklokken en bewegingsdetectoren   

 op uw verlichting

- Leg geen klimmateriaal (ladders) voor het   

 grijpen

- Kies voor veiligheid met hang- en sluitwerk

 met het SKG®-merk 
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• Hoge WA-dekking: tot € 2,5 miljoen 

• Uitstekende nieuwwaarderegeling tot € 75.000   

 (bij WA+Casco) 

• Verschillende aanvullende verzekeringen voor  

 bestuurder en inzittenden 

• Dag en nacht hulp bij ongeval

• Bij WA+Casco: ook bij pech in het buitenland

 

WA, WA+Extra, WA+Casco
Keuze uit drie dekkingen

Drie dekkingen (WA, WA+Extra, WA+Casco) en diverse 

uitbreidingen: 

• Rechtsbijstandverzekering

• VerhaalService Autoschade

• VerkeersSchadeVerzekering

• SchadeVerzekering voor Inzittenden

• OngevallenVerzekering voor Inzittenden

 Zo stelt u zelf uw gewenste verzekering samen. 

WA 
Voor iedereen verplicht

WA is verplicht voor elke autobezitter en beschermt u voor 

schade aan andere voertuigen tot maximaal € 2,5 miljoen. Dat 

is een ruime dekking want de wettelijke verplichting bedraagt 

bijna € 1 miljoen. In het buitenland bent u verzekerd tot het 

wettelijke bedrag van het land waarin u zich dan bevindt.

Rubriek: Vervoer

Veilig rijden, veilig verzekerd   

Uw auto is – bijna – onmisbaar. Hij brengt u naar uw 
werk, familie en vrienden, neemt u mee op vakantie en 
zorgt ervoor dat iedereen in het gezin mobiel blijft.

Dekkingsvoorbeelden WA+Casco

- Een nieuwe auto (tot € 75.000) is het eerste jaar tegen nieuw-  

 waarde verzekerd en daarna geldt nog twee jaar lang een gunstige  

 afschrijvingsregeling.

- De eerste drie jaar is er (tot 100.000 km) dekking voor schade aan  

 motor, transmissie, aandrijving en elektrische installatie als die  

 ontstaan is door eigen gebreken.

- Bij een ongeval in binnen- of buitenland en bij pech door een  

 mechanisch defect in het buitenland, biedt onze alarmcentrale  

 u dag en nacht hulp.
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WA+Extra
Schade aan derden plus extra’s

WA+Extra dekt naast de aansprakelijkheid voor schade die u 

aan derden toebrengt, ook schade aan uw auto door bijvoor-

beeld hagel, storm, overstroming, brand, ruitbreuk, botsing 

met dieren, joyriding en diefstal. 

WA+Casco 
Uitgebreid verzekerd

WA+Casco dekt naast WA ook schade aan uw eigen auto 

tegen alle oorzaken die van buiten komen, zoals een aan-

rijding. Daarmee is WA+Casco de meest uitgebreide dekking.

Specifieke verzekeringen
Extra wensen

Wilt u uw autoverzekering aanscherpen of aanpassen aan 

een nieuwe situatie? Dan heeft Nationale-Nederlanden 

verschillende keuzemogelijkheden. Zo verzekert u uitsluitend 

de onderdelen die voor u van belang zijn.

Rechtsbijstandverzekering
Uitgebreide rechtshulp

Rechtshulp bij zaken als het verhalen van schade aan uw auto 

en bagage, waardevermindering van uw auto, de kosten van 

een huurauto en letselschade. Soms is rechtsbijstand bij 

strafvervolging mogelijk. Denk ook aan hulp bij inbeslagname 

van uw auto of rijbewijs en geschillen over koop, onderhoud, 

reparatie of revisie.

VerhaalService Autoschade
Beperkte rechtshulp

Een beperkte Rechtsbijstandverzekering voor het verhalen 

van schade aan uw auto, kosten van een huurauto, of 

waardevermindering van uw auto (dus alleen verhaal van 

materiële schade).

Verlaging eigen risico bij schade (bij WA+Extra en 

WA+Casco)

 

- Verlaging van het eigen risico met € 150 bij reparatie door een   

 bedrijf dat is aangesloten bij SchadeGarant

- Bij ruitschade: verlaging van het eigen risico met € 75 als u de ruit  

 laat vervangen door Carglass of Autotaalglas. Bij ruitreparatie geen  

 eigen risico, met andere woorden: gratis!

VerkeersSchadeVerzekering
Materiële en letselvergoedingen

Een vergoeding voor materiële en letselschade voor u en uw 

gezinsleden als bestuurder of passagier van het motorrijtuig. 

Maar ook als passagier van het openbaar vervoer. Vergoeding 

tot € 1 miljoen per gebeurtenis, inclusief smartengeld. 

SchadeVerzekering Inzittenden
Zorg voor uw passagiers

Dezelfde vergoedingen als bij de VerkeersSchadeVerzekering, 

maar dan voor inzittenden van de verzekerde auto.

OngevallenVerzekering Inzittenden
Bij invaliditeit en overlijden

Deze verzekering voorziet in een uitkering als de inzittende 

van de verzekerde auto door een ongeval invalide raakt of 

komt te overlijden. 

SchadeGarant

Als u autoschade laat herstellen door een SchadeGarant-bedrijf geldt 

automatisch de merkgarantie: de fabrieksgarantie blijft dan gewoon 

geldig. Bovendien krijgt u tijdens de reparatie van uw auto vervangend 

vervoer aangeboden.
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Rubriek: Vrije Tijd

Zorgeloos genieten van uw vrije tijd

• 24 uur per dag professionele hulp via alarmcentrale 

• Aanvullende dekkingen mogelijk 

• Af te stemmen op uw gezinssituatie 

• Kinderen tot vijf jaar gratis meeverzekerd

Ongestoord genieten van vrije tijd, wie wil 
dat nou niet? Niets mag dat in de weg zitten. 
En anders wilt u dat schade snel en goed  
geregeld is. 

Doorlopende Reisverzekering
Gerust op reis

Binnen uw reisverzekering kunt u kiezen voor extra dekkingen voor langere reis- 

periodes, voor wintersport of voor een Werelddekking in plaats van Europadekking. 

Uitgangspunt is altijd dekking van hulpverlening, bagage, geld & geldswaardig 

papier, logiesverblijven en extra uitgaven. U kunt aanvullende dekkingen afsluiten 

voor geneeskundige en tandheelkundige kosten, ongevallen, annulering en 

automobilistenhulp. Kinderen tot vijf jaar zijn overigens gratis meeverzekerd. Met 

de doorlopende reisverzekering gaat u het hele jaar door onbezorgd op vakantie. 

Mocht er iets aan de hand zijn, dan staat onze alarmcentrale paraat: 24 uur per dag, 

zeven dagen per week.

Reistips

- Laad uw auto en caravan pas op de dag   

 van vertrek

- Neem waardevolle spullen uitsluitend mee  

 in uw handbagage

- Doe bij calamiteiten altijd aangifte bij de   

 politie en vraag om een proces-verbaal

- Laat waardevolle bezittingen niet zicht-  

 baar in de auto liggen
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Rekenvoorbeeld

      

  Pakket 1  Pakket 2 Pakket 3

Rubriek Recht & Plicht

- Aansprakelijkheid X  X   X

Rubriek Wonen

- Woonhuis    X  

- Inboedel X      

Rubriek Vervoer

- Personenauto  X   X

Rubriek Vrije Tijd

- Doorlopende Reis X  X X

Pakketkorting 4% 4% 6%

Extra Autokorting   4%

Een aantal pakketvoordelen zijn al eerder genoemd:

• één polis voor al uw verzekeringen: gemakkelijk en overzichtelijk

• flexibel pakket, gemakkelijk aan te passen aan uw situatie

• aan te passen zonder poliskosten

Daarnaast bieden we u ook nog pakketkorting.

Pakketkorting
U krijgt extra voordeel als u verzekeringen uit meerdere rubrieken kiest. Voor elke 

extra rubriek 2% korting tot maximaal 6% bij vier rubrieken. Daarnaast krijgt u 4% 

extra korting op uw autoverzekering als u tevens een woonhuis- of inboedel-

verzekering heeft. Kortingen ziet u direct terug in uw totaalpremie.  

En als uw pakket wijzigt, wordt de pakketkorting uiteraard meteen verrekend. 

Pakketvoordelen

• Scherpe premie 

• Een overzichtelijk polisblad 

• Hoe meer rubrieken, hoe hoger uw pakketkorting 

• Eenvoudig af te stemmen op uw situatie

De voordelen van het ZekerheidsPakket  
Particulieren voor u op een rijtje
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Premiebetalingen
Betaaltermijnen

Binnen het ZekerheidsPakket Particulieren betaalt u één totaalpremie. U kiest voor 

betalen per jaar, kwartaal of maand. Bij jaarbetaling krijgt u een korting van 3% en 

bij kwartaalbetaling 1,5%. U betaalt een scherpe premie voor elke verzekering in het 

pakket. Nationale-Nederlanden brengt bovendien geen poliskosten in rekening: niet 

bij aanvang en ook niet bij wijziging of verlenging van de verzekering.

 

Kijk ook op nn.nl 15 Kies voor ’t gemak van het ZekerheidsPakket Particulieren



Deze brochure is algemeen van aard en geeft een beknopt overzicht van een aantal producten.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Voor een op uw situatie  

afgestemd advies kunt u zich wenden tot uw verzekeringsadviseur. Aan de tekst van deze  

brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Nationale-Nederlanden. Wat er ook gebeurt

Nationale-Nederlanden
Prinses Beatrixlaan 35
2595 AK Den Haag
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