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Passende combinaties
Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekerin-
gen. Door onze ervaring kunnen wij u de beste verzekeringsoplossingen bieden. Als u schade heeft 
moeten zaken snel voor u worden geregeld en heeft u geen zin in gedoe, Turien & Co. begrijpt dit.

Een goede polis die u verzekert tegen de gevolgen van schade vinden wij dan ook logisch. Wij 
bieden u in samenwerking met verzekeraar Zurich onder meer drie zeer aantrekkelijke schadever-
zekeringen voor particulieren die naadloos op elkaar aansluiten:
• De Turien & Co. Woningverzekering
• De Turien & Co. Inboedelverzekering
• De Turien & Co. Aansprakelijkheidsverzekering

Turien & Co. begrijpt dat u een verzekering zoekt die bij uw levenssituatie past. Daarom heeft u bij 
onze particuliere schadeverzekeringen altijd de keuze uit drie lijnen:

• Primair: Een basispakket tegen een zeer scherpe premie.
• Prima: Zoekt u een uitgebreide verzekering, dan kiest u voor de Prima verzekering.
• Premium: Altijd verzekerd van de beste dekking? Dan kiest u voor onze Premium lijn.

Wij bieden u keuze, kwaliteit en gemak en dat tegen zo laag mogelijke premies!

Pakketvoordeel
Vanaf twee particuliere schadeverzekeringen ontvangt u een korting van 8%. Maar er zijn nog 
meer voordelen, zo betaalt u slechts eenmalig poliskosten, is er geen toeslag bij termijnbetaling en 
heeft u alle verzekeringen onder één dak.

Wanneer u een particuliere Aansprakelijkheidsverzekering, Inboedelverzekering of Woningver-
zekering afsluit, kunt u ook uw Autoverzekering in het pakket onderbrengen. U krijgt dan op de 
premie van uw Autoverzekering ook 8% korting!

De volgende verzekeringen kunnen tevens in de particuliere pakketpolis worden opgenomen:
• Ongevallenverzekering;
• Kostbaarhedenverzekering;
• Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren;
• Doorlopende particuliere reisverzekeringen;
• Caravanverzekering;
• Bootverzekering.

Premie retour
U ontvangt 20% van de totaal betaalde premie van de Prima en Premium Woning-, Inboedel- en 
Aansprakelijkheidsverzekering retour als u drie jaar geen schade op deze verzekeringen claimt! 
Dit maakt onze particuliere schadeverzekeringen nog aantrekkelijker.

Schadeservice
Heeft u schade aan uw woning of inboedel dan kunt u bellen met onze Schadeservicelijn. Wij zor-
gen dat een en ander snel en vakkundig wordt hersteld zonder dat u zich over de kosten hoeft druk 
te maken. U kunt onze schadeservice 24 uur per dag en 7 dagen per week bereiken.
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De Woningverzekering
Een brand of inbraak in uw woonhuis leidt bijna altijd tot schade aan uw persoonlijke bezittingen. 
Turien & Co. Assuradeuren heeft in samenwerking met Zurich de Woningverzekering ontwikkeld. 
Met de Woningverzekering kunt u zich tegen deze en andere vervelende gebeurtenissen verzeke-
ren. En met de Primair, Prima en Premium lijnen kunt u de verzekering kiezen die bij u past!

Geen onderverzekering
U wilt een uitkering die in het geval van schade volledig dekkend is. Om te voorkomen dat het 
uitgekeerde bedrag lager is dan u verwacht, kunt u gebruik maken van de herbouwwaardemeter. 
Als u gebruik maakt van de herbouwwaardemeter bent u zeker niet onderverzekerd.

Alle voordelen op een rij
• Drie jaar zonder schade: 20% retour op de betaalde premie; 
• Ruime dekking tijdens aan- en verbouw van de woning;
• Geen onderverzekering indien gebruik wordt gemaakt van de herbouwwaardemeter;
• Gebruik van schadeservice;
• Scherpe premie gecombineerd met een uitgebreide dekking.

Beknopt dekkingsoverzicht woning

* Op deze all risk dekking is een eigen risico van e 100,- van toepassing

 Primair Prima Premium

Brand ja ja ja

Storm ja ja ja

Inbraak/ diefstal ja ja ja

Water ja ja ja

Glas ja ja ja

Dekking Uitgebreid Plus ja - -

Dekking All risk *  - ja ja

Eigen risico storm in e 200,00 100,00 -

No-claim bonus na 3 jaar schadevrij - 20% 20%

Minimumpremie in e 30,00 50,00 100,00

Diverse kosten zoals: opruimingskosten, vervangende woon-
ruimte, noodvoorzieningen, saneringskosten kosten voor her-
stel aan tuin etc. tot % van het verzekerde bedrag

15% 20% 25%

Vervanging sloten in e 500 750 1000

Pakketkorting -8% -8% -8%

Geen onderverzekering bij herbouwwaardemeter ja ja ja
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De Inboedelverzekering
Uw woning staat vol met waardevolle bezittingen. Bezittingen waaraan u gehecht bent en die 
wellicht ook nog eens een behoorlijke fi nanciële waarde vertegenwoordigen. De waarde van een 
inboedel kan per huishouden behoorlijk verschillen. Daarom biedt Turien & Co. u de keuze uit drie 
pakketten: Primair, Prima en Premium. Het basispakket Primair omvat alle belangrijke zaken zoals 
dekking bij brand, storm, water en diefstal. Wilt u een all risk dekking? Dan kiest u voor Prima of 
Premium. Met deze pakketten bent u tevens verzekerd tegen diefstal buitenshuis. 

Inboedelmeter
Om te voorkomen dat het uit te keren bedrag bij schade veel lager is dan u had verwacht kunt u 
gebruik maken van de inboedelwaardemeter. Door middel van een eenvoudige vragenlijst kunt u 
de waarde van uw inboedel vaststellen. Wanneer u de ingevulde waardemeter aan uw assurantie-
adviseur of aan Turien & Co. Assuradeuren stuurt, bent u in ieder geval niet onderverzekerd!

Alle voordelen op een rij
• Drie jaar zonder schade: 20% retour op de betaalde premie; 
• Geen limiet voor audio-/visuele- en computerapparatuur; 
• Ook buitenshuis verzekerd tegen diefstal;
•  Gereedschappen, apparatuur en kantoorinventaris voor de uitoefening van uw bedrijf standaard 

meeverzekerd;
• U bent gedekt tegen diefstal uit de auto; 
• Vervangende woonruimte ingeval van schade; 
• Tijdelijke opslag van bezittingen; 
• Scherpe premie gecombineerd met een uitgebreide dekking;
• Gebruik van schadeservice;
•  Voor de aanwezigheid van deugdelijke beveiligingsvoorzieningen (Politiekeurmerk ‘Doelmatig 

beveiligde woning’ of BORG/NCP certifi caat) wordt 15% korting verleend.

-3-



Beknopt dekkingsoverzicht inboedel

* Op deze all risk dekking is een eigen risico van e 100,- van toepassing

 Primair Prima Premium

Brand ja ja ja

Storm ja ja ja

Inbraak/diefstal ja ja ja

Water ja ja ja

Dekking Uitgebreid Plus ja - -

No-claim bonus na 3 jaar schadevrij - 20% 20%

Minimum premie in e 30,00 50,00 100,00

All risk dekking * - ja ja

Diverse kosten zoals: extra hotel en pensionkosten, 
huurderbelang,vervoer en opslag van verzekerden zaken, 
noodvoorzieningen etc. tot % van verzekerde bedrag

15% 20% 25%

Diefstal buitenshuis in e - 1.000 3.000

Lijfsieraden max. in e 7.500 10.000 15.000

Diefstal uit auto in e 500 750 1.000

Geld / geldwaardig papier in e 500 750 1.000

Vervanging sleutels in e 500 750 1.000

Pakketkorting - 8% -8% -8%

Geen onderverzekering bij inboedelwaardemeter ja ja ja
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De Aansprakelijkheidsverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan dan ook gebeuren dat u per ongeluk schade aan 
derden toebrengt. Bijvoorbeeld als bij de buren een dure vaas wordt omgestoten. Een aanspra-
kelijkheidsverzekering voor particulieren biedt hiervoor uitkomst. Bij een kleine schade zijn de 
(fi nanciële) gevolgen nog te overzien. Bij hogere bedragen echter is een goede aansprakelijkheids-
verzekering van groot belang. De verzekeringen voor particulieren van Turien & Co. Assuradeuren 
bieden u goede fi nanciële bescherming bij schade en dat is een zeker gevoel. 

Alle voordelen op een rij:
• Zeer scherpe premie; 
• De verzekering biedt dekking in de gehele wereld; 
• Drie jaar zonder schade: 20% retour op de totale premie; 
•  Turien & Co. biedt, tot maximaal e 12.500,- per gebeurtenis, dekking voor schade welke is 

toegebracht in het kader van een vriendendienst, zoals onbetaalde hulp aan vrienden of familie 
bij verhuizen, verbouwing of oppassen;

• Kitesurfen standaard meeverzekerd;
•  Standaard dekking voor tweede in Nederland gelegen woning, indien het risicoadres wordt 

opgegeven aan ondertekenaars;
• Korting voor huiseigenaren;
• Opzichtdekking tot e 25.000,-.

Beknopt dekkingsoverzicht aansprakelijkheid

Gratis opzegservice
Indien u nu nog bij een andere maatschappij verzekerd bent, kunnen wij ervoor zorgen dat uw 
huidige verzekeringen tijdig worden opgezegd. Dit betekent nog meer gemak voor u!

Contact
Neem contact op met uw assurantieadviseur voor meer informatie of een passende offerte. Kijkt u 
ook eens op www.turien.nl voor meer informatie.

 Primair Prima Premium

Verzekerd bedrag per gebeurtenis in e 1,25 mlj 2,5 mlj 5 mlj 

Pakketkorting - 8% - 8% - 8%

Verzekeringsgebied wereld wereld wereld

No-claim bonus na 3 jaar schadevrij - 20% 20%
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Turien & Co. Assuradeuren
Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, is één van Nederlands oudste en grootste
assuradeuren. Via professionele assurantieadviseurs biedt Turien & Co. een uitgebreid pakket
van verzekeringsoplossingen op schade-, zorg- en inkomensgebied aan particulieren en zakelijke
relaties. Turien & Co. heeft reeds jaren een relatie met gerenommeerde verzekeraars, te weten
Zurich, Hiscox, Europeesche, DAS, Avéro Achmea, VGZ en De Goudse.

Wilt u meer weten over de verzekeringen van Turien & Co.? Vraag uw assurantieadviseur tevens
naar onze andere verzekeringsoplossingen
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