
Woonverzekering



Zelf opdraaien voor de kosten van 
schade aan uw huis of inboedel? U moet er 
niet aan denken. U kunt er beter iets aan 

doen. Met de Proteq Woonverzekering.
De Proteq Woonverzekering biedt een 

complete dekking tegen een lage premie. 

Proteq Woonverzekering

• Een zeer lage premie
• Nooit meer onderverzekerd
• Laag eigen risico
• 15% combinatiekorting



      1.  Wat is de Proteq Woonverzekering?

      2.  Welke verzekering kan ik kiezen?

      3.  Wat biedt de Inboedelverzekering?

      4.  Welke extra’s biedt de Inboedelverzekering?

      5.  Krijg ik korting bij het afsluiten van 

       meerdere verzekeringen?

      6.  Wat biedt de Woonhuisverzekering?

      7.  Welke extra’s biedt de Woonhuisverzekering?

         8.  Wat biedt de Glasverzekering?

      9.  Wat biedt de Kostbaarhedenverzekering?

    10. Hoe laag is het eigen risico?

     11. Hoe krijg ik preventiekorting?

    12. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen?

    13. Hoe sluit ik de verzekering af?

     14.   Wat zijn de voordelen van de Proteq Woonverzekering?

    15. Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken?

    16.  Wie is Proteq?
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U wilt met een gerust gevoel in uw huis wonen. Dus sluit u een goede woon-     

verzekering af. En daar hoeft u niet veel voor te betalen want de Proteq Woonverzekering 

heeft een lage premie met een uitstekende dekking. Schade aan uw woonhuis en uw in-

boedel is goed verzekerd. Daarbij is onze schade-afhandeling snel en duidelijk. De Proteq 

Woonverzekering bestaat uit:  

• Inboedelverzekering • Woonhuisverzekering • Glasverzekering • Kostbaarheden-

verzekering. Kies de dekking die bij u past.

  1.  Wat is de Proteq Woonverzekering?

  2.  Welke verzekering kan ik kiezen?

Uw voordelen

Lage 
premiedekking.

Hulp bij 
schadevergoeding. 

En nogmaals: een 
zeer lage premie.
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En nogmaals: een 
zeer lage premie.xxxxxxxxzeer lage premie.xxxxxxxx

Woonverzekering

• Inboedel
• Woonhuis
• Glas
• Kostbaarheden

* Verbeteringen in een huurwoning die de huurder zelf aard- en nagelvast heeft aangebracht en bekostigd.

** Verbeteringen in een koopappartement die de eigenaar zelf heeft aangebracht en bekostigd en die niet zijn   

 verzekerd door de Vereniging van Eigenaren.

Genoemde premies zijn exclusief 7% assurantiebelasting.

Is uw huis een
huurwoning?

Is uw huis verzekerd 
via een vereniging 

van eigenaren?

Inboedel 

Inboedel 

Inboedel 

Kostbaarheden

Als de 
waarde van:

• uw computer en 
audiovisuele 
apparatuur

 hoger is dan 
€ 7.500,-

• uw sieraden hoger
is dan € 5.000,-

• kunst, antiek en 
verzamelingen hoger

is dan € 10.000,-

Woonhuis

Glas
Alleen als dit niet is 

verzekerd via de 
verhuurder: slechts

€ 25,- per jaar

Glas 
Voor slechts

€ 25,- per jaar

Glas 
Voor slechts

€ 25,- per jaar
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Voor € 25,- per 
jaar verhoogt u uw 

huurdersbelang* van 
€ 5.000,- naar

 € 20.000,-

Voor € 25,- per 
jaar verhoogt u uw 

eigenaarsbelang** van 
€ 5.000,- naar 

€ 20.000,-

Aanvullend Aanvullend Aanvullend

+

+
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En nogmaals: een 
zeer lage premie.

Inboedel

Uw inboedel is
standaard verzekerd 
tot € 100.000,-.

Het huis waarin u woont is belangrijk, maar ook uw inboedel en uw bezittingen. 

Het bed waarin u slaapt, de bank waarop u zit. Die bijzondere sieraden of uw waardepa-

pieren. Allemaal dierbare en kostbare spullen die u goed verzekerd wilt hebben. 

Met de Proteq Inboedelverzekering bent u verzekerd van een royale dekking. Uw inboedel 

is standaard verzekerd tot maximaal € 100.000,-. Onder de dekking valt onder andere 

schade door: 

• Diefstal • Brand en bluswerkzaamheden • Ontploffi ng • Blikseminslag • Storm 

• Rook en roet • Schroeien en smelten.

  3.  Wat biedt de Inboedelverzekering?

• Verlies van waardepapieren bij brand of door diefstal • Herstel van de tuin 

• Eventuele hotel- en pensionkosten • Waterschade veroorzaakt door o.a. lekkage van de 

c.v.-installatie, regen, hagel, sneeuw, smeltwater en verstoppingen van rioolputten. 

Ook kostbaarheden zijn gedekt. Hiervoor hanteert Proteq ruime marges: 

• Diefstal van uw computer en audiovisuele apparatuur is bijvoorbeeld verzekerd tot 

 maximaal € 7.500,-. 

• Sieraden zijn verzekerd tot maximaal € 5.000,-. 

• Kunst, antiek en verzamelingen gezamenlijk tot maximaal € 10.000,-. 

• Huurders-/eigenaarsbelang is standaard meeverzekerd tot maximaal € 5.000,-. Dit  

 zijn verbeteringen in een huurwoning die de huurder aard- en nagelvast heeft aan-

 gebracht en bekostigd. Of verbeteringen in een koopappartement die de eigenaar heeft  

 aangebracht en bekostigd en die niet zijn verzekerd door de Vereniging van Eigenaren.  

 U kunt het huurders-/eigenaarsbelang uitbreiden naar € 20.000,-. 

  4. Welke extra’s biedt de Inboedelverzekering?



 Als u de Inboedel- én de Woonhuisverzekering afsluit, krijgt u maar liefst 15% 

korting op de Inboedelverzekering. Bovendien betaalt u maar één keer poliskosten.

15% Korting

Inboedelverzekering 
+

Woonhuisverzekering
= 

15% korting. De Woonhuisverzekering van Proteq heeft een uitgebreide dekking. Uw woonhuis 

inclusief garage, schuur, kelderbox en fundering is verzekerd tegen schade door:

• Brand en bluswerkzaamheden. 

• Ontploffi ng. 

• Blikseminslag. 

• Storm. 

• Rook- en roetschade van verwarming of open haard. 

• Neerslag. 

• Terugstromend water uit de openbare riolering. 

• Lekkage door een defect aan de centrale verwarming of waterleiding. 

• Inbraak. 

Met de Woonhuisverzekering is uw huis standaard verzekerd tot maximaal € 300.000,-. 

  6.  Wat biedt de Woonhuisverzekering?

    5. Krijg ik korting bij het afsluiten van meerdere 
  verzekeringen?



 

 Voor slechts € 25,- per jaar (exclusief 7% assurantiebelasting) komt u met de 

glasverzekering nooit meer voor fi nanciële verrassingen te staan door een kapotte ruit. 

Glasschade aan ruiten door breuk is gedekt. Ook de noodvoorzieningen zijn met deze 

verzekering goed gedekt. U sluit deze verzekering af in combinatie met de Inboedelverze-

kering en/of de Woonhuisverzekering. 

 

  8.  Wat biedt de Glasverzekering?

• Bij een optredend defect (bijvoorbeeld bevriezing van een leiding) zijn de kosten 

van opsporing van het defect, de kosten voor hak- en breekwerk en de herstelkosten van 

muren, vloeren en de installatie, ook gedekt. 

• Uw huis compleet herbouwen.

De herbouwwaarde is de waarde van uw woning om deze opnieuw op dezelfde plek te 

bouwen. De herbouwwaarde is vaak lager dan de marktwaarde van uw huis. Want de 

waarde van de grond telt niet mee en ook de omgeving van uw huis is niet van invloed. De 

gemiddelde herbouwwaarde in Nederland ligt tussen de € 100.000,- en € 200.000,-.

Met een verzekering tot € 300.000,- op uw woonhuis is de kans dat u bent onder-

verzekerd heel klein.

    7.    Welke extra’s biedt de Woonhuisverzekering?Uw voordelenUw voordelenWoonhuis

Uw huis is 
standaard 
verzekerd tot
€ 300.000,-.



Bij de Inboedelverzekering geldt een standaard eigen risico van slechts € 50,-. 

In de grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) geldt een extra eigen     

risico van € 225,- bij diefstal.                                                                                            

Bij de Woonhuisverzekering is er geen standaard eigen risico. Alleen bij stormschade geldt 

een eigen risico van € 225,-. 

  10. Hoe laag is het eigen risico?

 Zijn uw kostbaarheden zoals audiovisuele apparatuur, sieraden of kunst veel 

waard? Verzeker deze dan voordelig mee met de Kostbaarhedenverzekering. U sluit deze 

verzekering af in combinatie met de Inboedelverzekering. Bij de Inboedelverzekering 

zijn kostbaarheden standaard al ruim gedekt, zoals u bij vraag 4 kunt lezen. Komt de 

waarde van uw kostbaarheden boven de vermelde bedragen, dan is een kostbaarheden-          

verzekering nodig.

  9.  Wat biedt de Kostbaarhedenverzekering? Uw voordelen
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Laag eigen risico

Profi teer van het 
lage eigen risico.
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Preventiekorting

Ja, u kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Dit kunt u doen bij het 

afsluiten van uw Proteq Woonverzekering op www.proteq.nl. Of vul het opzegformulier in 

en stuur dat samen met uw aanmelding naar Proteq. Wij houden de opzegtermijn in de 

gaten. Uw nieuwe verzekering gaat in op het moment dat uw huidige verzekering afl oopt. 

Let op: opzegtermijnen verschillen per verzekeringsmaatschappij.

Als u in het bezit bent van een geldig beveiligingscertifi caat vermindert Proteq uw 

eigen risico bij diefstal met € 50,-. Bovendien geldt er dan geen maximum dekking van  

€ 7.500,- bij audiovisuele apparatuur. Bij de melding van de diefstalschade moet u het 

geldig beveiligingscertifi caat tonen om hiervoor in aanmerking te komen. De certifi caten 

die Proteq accepteert zijn: Stichting Borg of het door de politie afgegeven certifi caat      

Politiekeurmerk Veilig Wonen.

   12. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 

Goede beveiliging 
= nog lager eigen 
risico.

   11. Hoe krijg ik preventiekorting?



Regel nu snel en 
eenvoudig uw 
woonverzekering 
op proteq.nl.

Proteq.nl

De voordelen voor u op een rij:

• Uitstekende en complete dekking.

• Kies de dekking die bij u past.

• Laag eigen risico.

• Inboedel is standaard tot maximaal € 100.000,- verzekerd.

• 15% Korting op uw Inboedelverzekering als u ook de Woonhuisverzekering afsluit.

• Woonhuis is standaard tot maximaal € 300.000,- verzekerd.

• Kostbaarheden zijn mee te verzekeren.

• Beveiligingscertifi caat geeft extra voordeel.

• Gratis opzegservice.

    14.  Wat zijn de voordelen van de Proteq Woonverzekering?  

Sluit de polis direct  af op www.proteq.nl. Of onderteken het aanvraagformulier en 

stuur dit naar ons op. U ontvangt uw polis vrijblijvend 14 dagen op zicht.

    13. Hoe sluit ik de verzekering af?



Proteq is 100% dochter van SNS REAAL Groep
0900-0776

Proteq: Altijd direct contact met onze klanten. We bieden onze verzekeringen 

rechtstreeks aan, dus zonder tussenpersonen. Via onze website, per post en via de 

telefoon. Daardoor maken we veel minder kosten. Dat ziet u terug in de aantrekkelijke  

premie. De Proteq Woonverzekering biedt een lage premie. Een lage premie die niet ten 

koste gaat van de dekking of van de zorgvuldige afhandeling.

Duidelijkheid
Onze verzekeringen en voorwaarden zijn simpel. U weet precies van tevoren wat wel en niet 

gedekt is. En niet pas op het moment dat u ons nodig heeft. Op www.proteq.nl vindt u de 

voorwaarden goed leesbaar gepresenteerd. Voor meer informatie over de verzekeringen van 

Proteq kunt u natuurlijk even bellen: 0900 – 0776  (€ 0,10 per minuut) of kijken op 

www.proteq.nl.

  16.  Wie is Proteq? 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken: 

• Telefonisch op: 0900 - 0776  (€ 0,10 per minuut)

• Op internet: www.proteq.nl

  15.    Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken? 
Proteq is een onderdeel van
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Er valt nog zoveel meer te besparen!

Umbriëllaan 10, 1702 AJ Heerhugowaard 
Postbus 600, 1800 AP Alkmaar  
www.proteq.nl

Auto | Caravan | Dier & Zorg | Overlijdensrisico | Rechtsbijstand | Reis | Uitvaart | Voogdij | Woon

Op Proteq.nl vindt u al onze andere voordelige verzekeringen.
Kom eens langs!


