
Snel en voordelig verzekerd met 
de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis
Nog nooit was goed verzekerd zijn zo eenvoudig en voordelig. De Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis
bieden voor iedereen in elke situatie de juiste dekking tegen de laagste premie. Dat geeft u niet alleen een veilig gevoel,
maar ook de zekerheid dat u niet meer voor uw verzekeringen betaalt dan strikt noodzakelijk. 

Pakketpolissen zijn de voordeligste manier van verzekeren, de meest voorkomende risico’s zijn met één polis afgedekt.
Het overlappen van verzekeringen is voorbij. Daardoor bespaart u aanzienlijk op uw verzekeringspremies. 

Onze pakketpolissen zijn samengesteld uit moderne, hoogwaardige verzekeringsproducten afkomstig van vooraanstaan-
de Europese verzekeraars. Doordat al uw verzekeringen op één polis staan en administratie en schaderegeling centraal
geregeld zijn, hoeft u zich bij alle schadegevallen maar tot één adres te wenden: uw verzekeringsadviseur. 

Alle voordelen van de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis voor u op een rij:

Lage totaalpremie door combinatie van 
verzekeringen;
Gunstige voorwaarden en ruime dekking;
Meerdere verzekeringen op één pakketpolis;
Geen overlappingen van verzekeringen meer;
Begrijpelijk en overzichtelijk polisblad;
Mogelijkheid tot gespreide premiebetaling;

Geen toeslag op de premie indien u per maand,
kwartaal of per halfjaar wilt betalen;
Bij alle schadegevallen hoeft u zich maar tot één
adres te wenden: uw assurantieadviseur. 
Hij behartigt uitsluitend uw belangen;
Indien u dit wenst kunnen wij bestaande 
verzekeringen voor u opzeggen.

Welke pakketpolis kiest u? Uw keuze voor de Regio Pakketpolis of de Zonder Zorgen Pakketpolis
is afhankelijk van de dekking die u wilt.

Verzekering Regio Pakketpolis Zonder Zorgen Pakketpolis

Woonhuisverzekering
Meest uitgebreide dekking • •
Eigen risico van 1 113,- voor stormschade • •
Eigen risico van 1 45,-  voor schade die valt onder de meest uitgebreide dekking • -
Automatische indexering van het verzekerd bedrag • •
5 jaar garantie tegen onderverzekering mogelijk - •

Inboedelverzekering
Extra uitgebreide dekking • -
Meest uitgebreide dekking •• •
Inboedel verzekerd op basis herbouwwaarde woning - •
Eigen risico van 1 45,-  voor schade die valt onder de meest uitgebreide dekking • -
Bij inbraakschade in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht geldt een eigen risico van 1 225,- • -
Geld en waardepapieren meeverzekerd tot 1 1.250,- (1 625*) • •
Diefstal van inboedel uit de auto tot 1 250,- • •
Diefstal van lijfsieraden 1 2.500,- • •
Diefstal van audiovisuele apparatuur onbeperkt (1 5.000,-*) • •
Garantie tegen onderverzekering d.m.v. inboedelwaardemeter • •
15% korting op de premie bij Politie Keurmerk Veilig Wonen • •

Aansprakelijkheidsverzekering
Geen eigen risico • •
Opbouwen van bonus korting • -
Hoog verzekerd bedrag •• •

* maximaal verzekerd bedrag voor Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht
standaard
optioneel

- niet van toepassing

De Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis staan voor eenvoud, overzichtelijkheid, gemak en lage premies. 
Kies uit de onderstaande verzekeringen
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diefstal van audiovisuele apparatuur is in Amsterdam, 
Den Haag, Utrecht en Rotterdam beperkt gedekt tot 
1 5.000,-. Buiten de vier grote steden valt audiovisuele
apparatuur gewoon onder de inboedelverzekering;
geld en geldswaardig papier zijn meeverzekerd tot 
maar liefst 1 1.250,-. In de vier grote steden tot 1 625,-;
diefstal van inboedel uit de auto is meeverzekerd 
tot 1 250,-;
garantie tegen onderverzekering wanneer het 
verzekerd bedrag is vastgesteld met behulp van 
de inboedelwaardemeter (te verkrijgen bij uw 
verzekeringsadviseur);
als de woning is beveiligd volgens de wooneisen 
van het Politie Keurmerk Veilig Wonen, krijgt u 15% 
korting op de premie.

Kiest u voor de nog ruimere Zonder Zorgen
Pakketpolis dan:

is uw inboedel automatisch verzekerd tot een bedrag 
van maar liefst 1 75.000. Tot welke waarde uw 
inboedel in dit geval is verzekerd, is afhankelijk van 
de herbouwwaarde van uw woning. Bij deze 
verzekering hoeft u niet elk jaar opnieuw de waarde 
van uw inboedel vast te stellen. De kans op 
onderverzekering is dus minimaal;
geen eigen risico voor schade die valt onder de 
meest uitgebreide dekking;

Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering van de Regio
Pakketpolis verzekert u uzelf en uw inwonende 
gezins- en familieleden tegen de financiële gevolgen van
schadeclaims van derden, wanneer één van u als 
particulier onopzettelijk schade veroorzaakt.

De voordelen van deze verzekering zijn:

standaard geen eigen risico;
de verzekering is over de gehele wereld van kracht;
extra premiekorting na een schadevrij jaar;
vergoeding van schade aan geleende zaken of door 
het helpen van derden (vriendendienst);
keuze uit verzekerd bedrag van 1 500.000,- of 
1 1.000.000,-.

Kiest u voor de nog ruimere Zonder Zorgen
Pakketpolis dan:

bedraagt de standaarddekking maar liefst 1 1.250.000,-;
is het opbouwen van premiekorting bij deze polis 
niet mogelijk.

HUIS & EIGENAAR

Woonhuisverzekering inclusief 
glasdekking

De Regio Pakketpolis woonhuisverzekering is een 
onmisbare verzekering voor iedereen met een eigen huis.
Met deze verzekering verzekert u niet alleen uw huis, maar
ook alles wat daar vast aan verbonden is, zoals glas, 
keuken, badkamer, garage etc. Eigenlijk alles wat u niet
meeneemt wanneer u gaat verhuizen.
Naast de standaard verzekerde risico’s zoals brand, storm
en waterschade, is bij deze verzekering ook schade 
verzekerd die ontstaat door een van buiten komend
onheil, bijvoorbeeld schade aan uw woonhuis door 
vandalisme. Ook schroeischade is verzekerd. 

Enkele belangrijke voordelen van de Regio
Pakketpolis woonhuisverzekering:

eigen risico bij stormschade bedraagt slechts 1 113,-;
5 jaar garantie tegen onderverzekering wanneer 
het verzekerd bedrag is vastgesteld met behulp van 
de herbouwwaardemeter (te verkrijgen bij uw 
verzekeringsadviseur);
extra bescherming tegen onderverzekering door 
jaarlijkse indexering.

Kiest u voor de nog ruimere Zonder Zorgen
Pakketpolis dan heeft u:

standaard hogere verzekerde bedragen;
10 jaar garantie tegen onderverzekering indien u een 
taxatierapport van de woning overlegt dat niet ouder 
is dan 6 jaar.

Inboedelverzekering

U bezit meer dan u denkt. Vooral de vervangingswaarde
van uw inboedel is vaak hoger dan op het eerste gezicht
lijkt. Om uw inboedel en voor u waardevolle bezittingen
goed te verzekeren, biedt de Regio Pakketpolis u een 
solide dekking tegen een gunstige premie.  
De polis kent een extra uitgebreide dekking en een 
meest uitgebreide dekking. In dit laatste geval zijn naast
schade door brand, blikseminslag, storm, inbraak en
wateroverlast, bijvoorbeeld ook de gevolgen gedekt door
inductie bij blikseminslag elders. Voor schade die valt
onder deze meest uitgebreide dekking geldt een eigen
risico per gebeurtenis van 1 45,-.

Andere voordelen van deze verzekering zijn:

standaard geen eigen risico (met uitzondering bij 
diefstal in de vier grote steden);
diefstal van lijfsieraden is gedekt tot 1 2.500,-;
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HUIS & EIGENAAR

Rechtsbijstandverzekering

Steeds meer mensen kiezen voor de zekerheid van een
rechtsbijstandverzekering. De financiële gevolgen van een
juridisch conflict met werkgever, buren, huisbaas, 
overheidsinstanties of familie kunnen hoog oplopen en
een advocaat kost al snel 1 135,- per uur! Het verhalen van
verkeersschade, problemen rond de uitvoering van 
sociale verzekeringswetten, of geschillen over aankoop
van consumentengoederen vraagt om kostbare expertise
van een deskundige. Het verschil tussen gelijk hebben 
en gelijk krijgen zit in veel gevallen in een goede 
rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekering
biedt dekking voor geschillen van uzelf, uw partner en uw
inwonende of voor studie uitwonende kinderen.

De rechtsbijstandverzekering van de Regio Pakketpolis en
Zonder Zorgen Pakketpolis kent een wachttijd van drie
maanden - gebeurtenissen die zich na het afsluiten van de
verzekering in deze periode voordoen, zijn niet gedekt.
De wachttijd geldt echter niet voor: 

contractuele geschillen, indien de overeenkomst na 
de ingangsdatum van de verzekering is gesloten; 
het verhalen van schade op een wettelijk aansprake-
lijke derde; 
voor zaken die voortkomen uit deelname aan het 
verkeer en als eigenaar van een vervoermiddel.

De kosten van juridische bijstand zijn zoals gezegd erg
hoog. U kunt daarom geen aanspraak maken op de
rechtsbijstandverzekering als de verwachte schade of het
belang dat u heeft bij de zaak een waarde vertegenwoor-
digt van minder dan 1 200,-.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg de polisvoorwaarden. De Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis zijn handelsmerken van Voogd & Voogd Verzekeringen - Middelharnis.

Kostbaarhedenverzekering

Heeft u kostbare bezittingen die u niet alleen binnenshuis
maar ook daarbuiten gebruikt zoals sieraden, juwelen,
foto- en filmapparatuur en muziekinstrumenten, dan is het
verstandig een aparte kostbaarhedenverzekering af te
sluiten. Wanneer kostbaarheden buiten de woning 
worden meegenomen, vallen ze doorgaans niet meer
onder de dekking van de inboedelverzekering. U kunt de
kostbaarheden verzekeren tegen de financiële gevolgen
van beschadiging of verlies.



Inboedelverzekering

U bezit meer dan u denkt. Vooral de vervangingswaarde
van uw inboedel is vaak hoger dan op het eerste gezicht
lijkt. Om uw inboedel en voor u waardevolle bezittingen
goed te verzekeren, biedt de Regio Pakketpolis u een 
solide dekking tegen een gunstige premie.  
De polis kent een extra uitgebreide dekking en een meest
uitgebreide dekking. In dit laatste geval zijn naast schade
door brand, blikseminslag, storm, inbraak en waterover-
last, bijvoorbeeld ook de gevolgen gedekt door inductie
bij blikseminslag elders. Voor schade die valt onder deze
meest uitgebreide dekking geldt een eigen risico per
gebeurtenis van 1 45,-.

Andere voordelen van deze verzekering zijn:

standaard geen eigen risico (met uitzondering bij 
diefstal in de vier grote steden);
diefstal van lijfsieraden is gedekt tot 1 2.500,-;
diefstal van audiovisuele apparatuur is in Amsterdam,
Den Haag, Utrecht en Rotterdam beperkt gedekt tot
1 5.000,-. Buiten deze vier grote steden valt audiovisuele 
apparatuur gewoon onder de inboedelverzekering;
geld en geldswaardig papier zijn meeverzekerd tot 
maar liefst 1 1.250,-. In de vier grote steden tot 1 625,-;
diefstal van inboedel uit de auto is meeverzekerd 
tot 1 250,-;
bij inbraakschade in de 4 grote steden geldt er een 
eigen risico van 1 225,-;
garantie tegen onderverzekering wanneer het 
verzekerd bedrag is vastgesteld met behulp van 
de inboedelwaardemeter (te verkrijgen bij uw 
verzekeringsadviseur);
als de woning is beveiligd volgens de wooneisen van 
het Politie Keurmerk Veilig Wonen, krijgt u 15% korting 
op de premie;
door u aangebrachte verbeteringen aan de woning 
zijn meeverzekerd tot 10% van het verzekerd bedrag.

Kiest u voor de nog ruimere Zonder Zorgen
Pakketpolis dan:

is uw inboedel automatisch verzekerd tot een bedrag 
van maar liefst 1 50.000,-. Bij deze verzekering hoeft 
u niet elk jaar opnieuw de waarde van uw inboedel 
vast te stellen. De kans op onderverzekering is dus 
minimaal;
door u aangebrachte verbeteringen aan de woning 
zijn meeverzekerd tot 1 10.000,-;
geen eigen risico van 1 45,-.

Glasverzekering

Als huurder draait u doorgaans op voor eventuele 
glasschade aan de woning. De kosten van een nieuwe
ruit in de woonkamer of voordeur kunnen flink oplopen.
Een goede glasverzekering mag dan ook niet ontbreken
in uw pakketpolis.

Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering van de Regio
Pakketpolis verzekert u uzelf en uw inwonende 
gezins- en familieleden tegen de financiële gevolgen 
van schadeclaims van derden, wanneer één van u als 
particulier onopzettelijk schade veroorzaakt.

De voordelen van deze verzekering zijn:

standaard geen eigen risico;
de verzekering is over de gehele wereld van kracht;
extra premiekorting na een schadevrij jaar;
vergoeding van schade aan geleende zaken of door 
het helpen van derden (vriendendienst);
keuze uit verzekerd bedrag van 1 500.000,- of 
1 1.000.000,-.

Kiest u voor de nog ruimere Zonder Zorgen
Pakketpolis dan:

bedraagt de standaarddekking maar liefst 1 1.250.000,-;
is het opbouwen van premiekorting bij deze polis 
niet mogelijk.

Rechtsbijstandverzekering

Steeds meer mensen kiezen voor de zekerheid van een
rechtsbijstandverzekering.
De financiële gevolgen van een juridisch conflict met
werkgever, buren, huisbaas, overheidsinstanties of familie
kunnen hoog oplopen en een advocaat kost al snel
1 135,- per uur! Het verhalen van verkeersschade, 
problemen rond de uitvoering van sociale verzekerings-
wetten, of geschillen over aankoop van consumenten-
goederen vraagt om kostbare expertise van een 
deskundige. Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk
krijgen zit in veel gevallen in een goede rechtsbijstand-
verzekering. De rechtsbijstandverzekering biedt dekking
voor geschillen van uzelf, uw partner en uw inwonende of
voor studie uitwonende kinderen.

HUIS & HUURDER
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HUIS & HUURDER

De rechtsbijstandverzekering van de Regio Pakketpolis en
Zonder Zorgen Pakketpolis kent een wachttijd van drie
maanden - gebeurtenissen die zich na het afsluiten van de
verzekering in deze periode voordoen, zijn niet gedekt.
De wachttijd geldt echter niet voor: 

contractuele geschillen, indien de overeenkomst na 
de ingangsdatum van de verzekering is gesloten; 
het verhalen van schade op een wettelijk aansprake-
lijke derde; 
zaken die voortkomen uit deelname aan het verkeer 
en als eigenaar van een vervoermiddel.

De kosten van juridische bijstand zijn zoals gezegd erg 
hoog. U kunt daarom geen aanspraak maken op de 
rechtsbijstandverzekering als de verwachte schade of 
het belang dat u heeft bij de zaak een waarde vertegen-
woordigt van minder dan 1 200,-.

Kostbaarhedenverzekering

Heeft u kostbare bezittingen die u niet alleen binnenshuis
maar ook daarbuiten gebruikt zoals sieraden, juwelen,
foto- en filmapparatuur en muziekinstrumenten, dan is het
verstandig een aparte kostbaarhedenverzekering af te
sluiten. Wanneer kostbaarheden buiten de woning 
worden meegenomen, vallen ze doorgaans niet meer
onder de dekking van de inboedelverzekering. U kunt de
kostbaarheden verzekeren tegen de financiële gevolgen
van beschadiging of verlies.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg de polisvoorwaarden. De Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis zijn handelsmerken van Voogd & Voogd Verzekeringen - Middelharnis.



Gezinsongevallen

Hoewel ongevallen in het verkeer vrijwel altijd de krant
halen, is dat statistisch gezien niet “de plaats” waar de
meeste ongevallen gebeuren. Volgens de statistieken
overkomt mensen vaker iets  thuis, op het werk, op school,
tijdens het sporten of bij het vieren van vakantie. 
De cijfers spreken voor zich. In Nederland vinden jaarlijks
zo’n 3 miljoen ongevallen plaats, waarvan 50% in en rond
de woning. De kans dat u of één van uw gezinsleden 
iets overkomt is dus zeker niet ondenkbaar. Met de
gezinsongevallenverzekering is uw gezin verzekerd voor
de financiële gevolgen van blijvende invaliditeit of 
overlijden. Naast uzelf en de overige inwonende gezins-
leden zijn inwonende ongehuwde kinderen welke geen
dagstudie volgen meeverzekerd t/m hun 20e jaar.
Ongehuwde kinderen die een dagstudie volgen zijn t/m
hun 27e jaar meeverzekerd. Een reis- of scholieren-
ongevallenverzekering is dus niet meer nodig. 

Andere voordelen van deze 
gezinsongevallenverzekering zijn:

de polis kent een zogenaamde 24–uurs dekking;
als wordt vastgesteld dat u na een ongeval meer dan 
25% blijvend invalide bent, dan ontvangt u een 
verhoogde uitkering. Deze kan oplopen tot maar liefst 
350% van het verzekerde bedrag indien u deze aanvul-
lende dekking heeft meeverzekerd;
uitkering bij vrijwel alle denkbeeldige ongevallen, 
zoals tijdens:

- het bedrijven van alle amateursporten, behalve 
deelname aan bokswedstrijden,  deltavliegen, 
strandzeilen of niet - gebrevetteerd parachute-
springen en zweefvliegen;

- alle bergsporten, behalve “klettern”, canyoning 
en schansspringen;

- motor- en motorscooter rijden vanaf 24 jaar;
- bromfiets en scooter rijden < 50cc;
- luchtvaart, als passagier in elk luchtvaartuig;
- onlusten waarbij u onvrijwillig betrokken raakt.

U heeft bij de vaststelling van de verzekerde bedragen
keuze uit maar liefst 4 verschillende pakketten. 

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

De premies voor genoemde pakketten variëren afhanke-
lijk van de gezinssituatie. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen een gezin met of zonder kinderen of een 
éénoudergezin. 

Uitvaartverzekering

Bij een sterfgeval moet er vaak een aanzienlijk bedrag 
op tafel komen voor de begrafenis of crematie.
De gemiddelde uitvaartkosten zijn al gauw meer dan
1 6.000,- . 

Onze uitvaartverzekering keert direct na het overlijden
het verzekerd bedrag uit. De hoogte van de premie is
naast de hoogte van het verzekerd bedrag mede afhan-
kelijk van de leeftijd en het geslacht van de verzekerde
alsmede van de duur van de premiebetaling.

Een belangrijk voordeel van een uitvaartverzekering
met een uitkering in euro’s is:

de uitkering is vrij te besteden. De uitvaart kan 
geheel naar de wensen van de overledene of 
nabestaanden worden uitgevoerd. 

Risicoverzekering / 
nabestaandenvoorzieningen

Wanneer u of uw partner overlijdt kan dit grote gevolgen
hebben voor uw gezin. Niet alleen emotioneel, maar ook
financieel. Wanneer bijvoorbeeld het inkomen van de
partner wegvalt, kan de aflossing van de hypotheek 
of een lening in het gedrang komen; soms zijn ook kin-
deren gedwongen hun studie vroegtijdig te beëindigen
omdat het gezinsinkomen aanzienlijk is gedaald. 

Het bepalen van de financiële gevolgen van het 
overlijden van uw partner is tegenwoordig belangrijker
dan vroeger. Per 1 juli 1996 is de Algemene Weduwen en
Wezenwet (AWW) komen te vervallen. Hiervoor is de
Algemene Nabestaanden Wet (ANW) in de plaats 
gekomen. Deze kent slechts aan een kleinere groep van
nabestaanden een (gedeeltelijke) uitkering toe.

Wat de financiële gevolgen voor uw nabestaanden zijn
kunt u door uw verzekeringsadviseur laten bepalen. Deze
houdt daarbij rekening met het partnerpensioen, studie-
kosten voor de kinderen, maandelijkse huur- of hypo-
theeklasten van de woning en eventuele financieringen.

Het advies van uw verzekeringsadviseur kan zijn, dat 
het verstandig is een risicoverzekering af te sluiten.
Indien u of uw partner binnen de looptijd van de 
verzekering komt te overlijden, dan wordt - afhankelijk
van de gekozen verzekering - direct het verzekerd
bedrag belastingvrij uitgekeerd. 

INKOMEN & ZEKERHEID

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg de polisvoorwaarden. De Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis zijn handelsmerken van Voogd & Voogd Verzekeringen - Middelharnis.
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Dekking pakket 1 pakket 2 pakket 3 pakket 4

overlijden 4.540,- 4.540,- 4.540,- 4.540,-

blijvende invaliditeit 18.155,- 27.230,- 36.305,- 45.380,-

stijgend tot maximaal (225%) 40.850,- 61.260,- 81.680,- 102.100,-

of (350%) 63.530,- 95.295,- 127.060,- 158.825,-



Doorlopende reis- en 
annuleringsverzekering

Een onbezorgde vakantie begint met de zekerheid van
een doorlopende reisverzekering. U sluit deze verzekering
éénmaal af en bent dan voor een geringe jaarpremie
goed verzekerd, telkens wanneer u op vakantie gaat. Gaat
u meer dan eens per jaar voor korte of langere tijd in
binnen- of buitenland op reis, dan bent u met onze 
doorlopende reis- en annuleringsverzekering al snel
goedkoper uit dan wanneer u ieder keer opnieuw een
aparte verzekering afsluit.

Andere voordelen van deze verzekering zijn:

het hele jaar door werelddekking;
winter- en watersport is standaard meeverzekerd;
naast geboekte reizen zijn ook niet geboekte reizen 
verzekerd, mits aangetoond wordt dat het om een 
recreatief uitstapje gaat van langer dan 24 uur;
bagage is verzekerd tot 1 2.500,- per persoon per 
gebeurtenis;
kostbaarheden zijn verzekerd tot 1 250,- per verzeker-
de met een maximum van 1 500,- per polis per 
gebeurtenis.

Mogelijke uitbreidingen:

Caravanverzekering 

U verheugt zich al op uw vakantie met uw toercaravan,
vouwwagen of stacaravan? Dan wilt u natuurlijk niet 
het risico lopen dat uw vakantie in het water valt door 
een aanrijding, ongeval of diefstal. Met een goede 
caravanverzekering is dat ook niet nodig. U kunt kiezen uit
verschillende dekkingen. Zo zijn er verzekeringsmaat-
schappijen die start- of bonuskorting verlenen, zorgen
voor een vervangende caravan bij schade en een 
nieuwwaardedekking bieden tot en met het tiende jaar
van de caravan. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie
selecteren wij voor u de beste caravanverzekering.

Pleziervaartuigverzekering

Nederland is van oudsher een zeevarende natie. 
En omdat het bloed nu eenmaal kruipt waar het niet
gaan kan, kiezen steeds meer mensen voor een actieve
vakantie op het water. In een eigen boot, maar ook in
een gehuurde boot of aanmonsterend als (meewerkend)
passagier. Wij hebben voor alle specifieke vaarvakanties
een individuele verzekering. Afhankelijk van het 
bouwjaar, het te verzekeren bedrag, het vaargebied en
de uitbreidingsmogelijkheden, kiest u de dekking die bij
u past.

Fietsverzekering

Als berijder van een fiets behoort u tot de meest 
kwetsbare verkeersdeelnemers. Zowel 'gewone' fietsen
als All Terrain Bikes, City Bikes, Mountain Bikes en
Hybrides kunnen tegen diefstal of beschadiging worden
verzekerd. 

VAKANTIE & RECREATIE
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Annuleringskosten:

module 1: 1 700,- per verzekerde en maximaal 1 2.800,- per gebeurtenis;

module 2: 1 1.250,- per verzekerde en maximaal 1 5.000,- per gebeurtenis;

module 3: 1 2.000,- per verzekerde en maximaal 1 8.000,- per gebeurtenis;

Geld en cheques tot 1 500,-;

Geneeskundige kosten;

Ongevallendekking.



Autoverzekering

Wettelijk bent u verplicht om u te verzekeren voor schade
die u als gemotoriseerde verkeersdeelnemer aan anderen
toebrengt. Wij bieden u een WA-verzekering aan tegen
de laagst mogelijke premie. 

Voor eigen schade, dat wil zeggen schade die u oploopt
aan uw auto of motor, bent u vrij een verzekering af te 
sluiten. Afhankelijk van de waarde van uw voertuig, is het
raadzaam een volledige of beperkte cascoverzekering af
te sluiten. 

Dit is gedekt met een volledige of een beperkte 
cascoverzekering.

In Nederland kunt u voor het afsluiten van uw 
autoverzekering kiezen uit meer dan vijftig verzekerings-
maatschappijen!

Wat doen wij om voor u de goedkoopste verzekering
te vinden?

Wij kijken niet alleen naar de financiële verschillen, maar
ook naar de kwaliteit van de dekking. Een goedkope 
verzekering die op het kritieke moment niet of slechts
beperkt uitkeert, is in de praktijk een erg dure verzekering.
Wij letten ook op de serviceverlening zoals hulpverlening
na een aanrijding in binnen- of buitenland; wat gebeurt er
met uw eigen risico bij ruitschade en werkt de verzekeraar
wel samen met erkende schadeherstelbedrijven? Is dat
laatste het geval, dan heeft u vaak een verlaagd of geen
eigen risico, krijgt u voor een bepaalde periode een 
vervangende auto en kunt u de auto na reparatie 
meenemen zonder te betalen.
Wij zoeken voor u naar voordelige combinatietarieven.
Heeft u nog een ander motorvoertuig, zoals een tweede
auto of motor, dan kunnen wij in de meeste gevallen de

door u opgebouwde schadevrije jaren (bonus/malus)
gebruiken voor het andere motorrijtuig. Een dergelijke
oplossing bespaart u al snel vele tientallen euro’s per jaar.

Motorverzekering

Net als een auto is ook een motor een kostbaar bezit.
Brand, diefstal en stormschade vormen naast een 
aanrijding of ongeval de belangrijkste bedreigingen. Wij
kunnen u tegen de financiële gevolgen daarvan afdoende
verzekeren.  

Wanneer wij een verzekeringsmaatschappij voor u 
selecteren kijken wij niet alleen naar de financiële 
verschillen, maar ook naar de schadeservice, zoals de 
inschakeling van professionele hulpdiensten. 
Heeft u nog een ander motorvoertuig, zoals een 
tweede motor of auto, dan kunnen wij in de meeste 
gevallen de door u opgebouwde schadevrije jaren 
(bonus/malus) tevens gebruiken voor het andere 
motorvoertuig. Daarmee bespaart u al snel vele 
tientallen euro’s per jaar.

Ongevallenverzekering voor inzittenden en 
duopassagiers

De ongevallenverzekering voor inzittenden en duopassa-
giers, ook bekend als in- en opzittendenverzekering, sluit
naadloos aan op uw auto- of motorverzekering. De onge-
vallenverzekering kent een uitkering toe aan de inzitten-
den van uw auto of de duopassagier op uw motor in geval
van overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Schadeverzekering voor inzittenden en duopassagiers

Deze schadeverzekering dekt alle aantoonbare financiële
schade van in- of opzittenden van een motorvoertuig. De
schadeverzekering biedt slachtoffers een aantal belangrij-
ke voordelen boven alleen een ongevallenverzekering.

Enkele voordelen van de schadeverzekering voor 
in- of opzittenden:

hogere verzekerde bedragen;
ook in gevallen waarin niet duidelijk is wie er voor de 
schade aansprakelijk is, kan het slachtoffer een volledi-
ge vergoeding van zijn letselschade krijgen; hij hoeft 
dus niet zelf voor (een deel van) zijn schade op te 
draaien;
een verkeersslachtoffer kan direct bij zijn eigen 
schadeverzekeraar melden dat hij ten gevolge van een 
ongeval schade heeft geleden, zodat de zaak snel in 
behandeling kan worden genomen. Er gaat geen 
kostbare tijd meer verloren met het zoeken naar de 
aansprakelijke partij (of diens verzekeraar) en het 
aantonen van aansprakelijkheid;
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Gebeurtenis Beperkt Volledig
casco casco

Brand, ontploffing, zelfontbranding, 
kortsluiting, blikseminslag

Ruitbreuk

Stormschade

Hagel, vallend gesteente, instorting

Relletjes

Schade tijdens transport van het motor-
voertuig door van buiten komend onheil

Andere van buiten komend onheil zoals 
botsen, omslaan, slippen, te water raken
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geen conflictsituaties meer tussen het slachtoffer en 
de verzekeraar van de tegenpartij;
indien het ongeval in het buitenland heeft plaatsge-
vonden, heeft het slachtoffer niet alleen het voordeel 
dat hij rechtstreeks bij zijn eigen verzekeraar terecht 
kan, maar tevens heeft hij de zekerheid dat zijn schade 
in ieder geval naar de normen van het Nederlandse 
schadevergoedingsrecht zal worden afgehandeld;
de dekking geldt niet alleen voor de passagiers, 
maar ook voor de bestuurder van het verzekerde 
motorrijtuig.

Oldtimers

Een oldtimer – auto of motor -  is meer dan een vervoer-
middel; het is een hobby. Een hobby die de laatste jaren
sterk aan populariteit wint. Het restaureren en rijdend
houden van oldtimers kost niet alleen veel tijd, maar 
vooral ook veel geld. Een goede verzekering is daarom
onontbeerlijk. Wij hebben enkele voordelige, zeer 
complete oldtimerverzekeringen voor u geselecteerd die
tegemoet komen aan de veeleisende wensen van 
bezitters van historische automobielen en motorfietsen.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor een 
voordelige oldtimerverzekering:

de oldtimerverzekering kan alleen door particulieren 
worden afgesloten; 
zowel de bestuurder als het motorrijtuig moeten een 
bepaalde leeftijd hebben;
de oldtimer mag niet dagelijks worden gebruikt;
de oldtimer moet een ‘tweede’ vervoermiddel zijn, dat 
wil zeggen dat u voor uw dagelijkse vervoer over een 
ander motorvoertuig dient te beschikken.
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