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Vertrouw voor de beste verzekeringen 

op uw assurantiebemiddelaar

Verzekeringen op maat

die een goed gevoel geven
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Gemoedsrust
U sluit een verzekering af om u in te dekken tegen finan-
ciële stroppen die u zelf niet kunt dragen. Als u goed
bent verzekerd, is dat rustgevend, geeft een veilig gevoel.
Zevenwouden is een betrouwbare en solide verzekeraar,
waardoor uw gemoedsrust is gegarandeerd.  

Zevenwouden
Zevenwouden is een onderlinge verzekerings-
maatschappij die al meer dan honderd jaar bestaat.
Door uitstekende verzekeringen, prima service en
een mensgerichte cultuur heeft Zevenwouden een
betrouwbare en solide plaats in de verzekerings-
wereld verworven. Naast het verzekeren van normale
risico’s is Zevenwouden gespecialiseerd in het
verzekeren van bijzondere risico’s zoals rietgedekte
panden, woonboerderijen, villa’s e.d. (en natuurlijk
ook de inboedels daarin). Door het onderlinge
karakter staat het belang van de verzekerden voorop
waardoor u volop kunt profiteren van de lage
premies van Zevenwouden.

Verstand van zaken
Bij Zevenwouden worden verzekeringen uitsluitend
afgesloten via deskundige assurantiebemiddelaars.
Zij komen op voor uw belangen, zijn meestal in uw
naaste omgeving werkzaam en als het nodig is snel
ter plaatse. Vanzelfsprekend weten assurantiebemid-
delaars de weg in verzekeringsland uitstekend te
vinden. Met hun deskundigheid doet u uw voordeel
zonder dat u er voor hoeft te betalen.

Helder en duidelijk
Verzekeringen hebben nogal eens een negatieve
klank. Bij teleurstelling wijst men snel naar de
“kleine lettertjes”. Vaak gaat het dan om bepalingen
die voor een leek onduidelijk zijn en tot onbegrip
leiden. Zevenwouden doet er alles aan om de
polissen duidelijk en prettig leesbaar te maken. Dat
weet uw assurantiebemiddelaar. Hij heeft ervaring
opgebouwd met verschillende maatschappijen, met
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Doorlopende reisverzekering

Ongevallendekking 

standaard   
Dekkingsgebied

gehele wereld  
Annuleringskostenverzekering 

• standaard tot € 2.500
• vervallen van annuleringskostendekking optioneel 
Wintersportrisico 

standaard  
Onderwatersport 

standaard  
Een- of meerdaagse uitstapjes met caravan of boot

standaard  
Bagage 

tot € 5.000 (€ 2.500 per persoon) 
Kostbaarheden 

tot € 1.000 (€ 500 per persoon) boven het voor bagage
verzekerd bedrag 
Contant geld/cheques 

tot € 1.250  
Zaken in logiesverblijven 

tot € 500  
Geneeskundige kosten 

kostprijs  
Onvoorziene kosten 

kostprijs  
Leeftijdsbeperking voor inwonende kinderen 

geen   

Rechtsbijstandverzekering

Externe kosten 

tot € 12.500  
Motorrijtuigen 

optioneel
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uiteenlopende polissen, met de afhandeling van
schaden en met de service. Daarom heeft hij deze
brochure aan u gegeven; zo kunt u zelf nog eens
nalezen dat u bij Zevenwouden vertrouwd verzekerd
bent.

Een pakketpolis: 
overzichtelijk en gemakkelijk

U kent vast wel de verhalen over schoenendozen vol
polissen. Hoewel dit een afgezaagd voorbeeld lijkt,
komen deze situaties in de praktijk nog steeds voor.
Daarom: hoe minder polissen, hoe overzichtelijker.
Dat is iets anders dan: hoe minder verzekeringen,
hoe beter. Bepaalde verzekeringen kunt u niet
zonder. Daarom heeft Zevenwouden veel creativiteit
gestoken in het maken van een combinatiepolis, 
in de praktijk vaak pakketpolis genoemd. Een
pakketpolis is dus een polis waarop meer verzeke-
ringen zijn gecombineerd. Dat is veel overzichte-
lijker. Wanneer er zich een wijziging voordoet, krijgt
u meteen weer een nieuwe polis en kunt u de oude
weggooien. Bovendien kan de premie in maande-
lijkse termijnen worden betaald, zodat uw betalingen
mooi over het jaar worden gespreid. U komt dan niet
in één keer voor forse uitgaven te staan. In
combinatie met maandbetaling wordt tegelijkertijd
automatische afschrijving van uw bank- of giro-
rekening geregeld, zodat u naar de betaling geen
omkijken meer heeft. Kortom, een pakketpolis van
Zevenwouden betekent voor u écht veel gemak!

Zevenwouden heeft het begrip pakketpolis nog een
extra dimensie gegeven, door deze speciaal toe te
snijden op de doelgroepen. U bent immers of
eigenaar, of huurder van uw woning. U krijgt precies
de verzekering die in uw situatie gewenst is.
Daardoor betaalt u geen premie voor dekking die in
uw situatie toch niet van toepassing is.
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Het 7+ pakket van
Zevenwouden
voor woninghuurders

Speciaal voor u als huurder van een huis *)
heeft Zevenwouden het 7+ pakket voor
woninghuurders ontwikkeld. Dat is een
combinatie van verzekeringen die zich onder-
scheidt door gemak, eenvoud en overzichte-
lijkheid. Het 7+ pakket voor woninghuurders is
bovendien zeer aantrekkelijk geprijsd.

De basis van het pakket wordt gevormd door
een tweetal verzekeringen die iedere woning-
huurder minimaal nodig heeft, nl.
• de inboedelverzekering
• de aansprakelijkheidsverzekering

Deze basis kan naar keuze worden uitgebreid:
• een gezinsongevallenverzekering 
• een doorlopende reisverzekering 
• een rechtsbijstandverzekering 

Al deze verzekeringen zijn speciaal
toegesneden op u als woninghuurder. U krijgt
dus precies de dekking die voor uw situatie
gewenst en noodzakelijk is.
Bij één belangrijk pluspunt van de inboedel-
verzekering in het pakket staan wij even stil.
Gewoonlijk moet u bij deze verzekering een
verzekerd bedrag opgeven, dat overeenkomt
met de nieuwwaarde van uw inboedel. In het
7+ pakket van Zevenwouden is voor de
inboedel een vaste verzekerde waarde
opgenomen, die uw belangen ruimschoots
dekt.
U hoeft dus geen inboedelmeters of inventari-
satielijsten in te vullen.
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Geïnteresseerd? Informeer bij uw assurantiebe-
middelaar naar de omvang van de korting. Hij
kan u precies vertellen hoe door deze verschil-
lende mogelijkheden uw verzekering op maat
kan worden gemaakt.

Voorkomen is beter dan vergoeden
Geld vergoedt maar een deel van de narigheid
die schade teweegbrengt. Ergernis, ongemak,
een onveilig gevoel, de rompslomp, verlies van
wat je dierbaar was ... dat is niet in geld uit te
drukken. Daarom besteedt Zevenwouden
speciaal aandacht aan het voorkomen van
schade. Deze preventie-adviezen dragen er aan
bij dat narigheid wordt voorkomen. Mocht er
onverhoopt toch schade ontstaan, dan wordt
deze vlot afgewikkeld.

In geval van nood
Ook buiten de normale werktijden kan er
plotseling iets gebeuren waardoor deskundige
hulp is geboden. Via het alarmnummer wordt
gezorgd voor snelle, deskundige noodhulp: 
7 dagen per week en 24 uur per dag!

Premiebetaling naar keuze
Er zijn twee mogelijkheden:
• per maand d.m.v. automatische afschrij-

ving 
• per jaar d.m.v. automatische afschrijving of

acceptgiro.
Bij betaling per jaar wordt een premiekorting
gegeven van 5%!

Duur van de verzekeringen
Als regel wordt de verzekering afgesloten voor
1 jaar met automatische verlenging. U kunt er
echter ook voor kiezen de verzekering voor 
5 jaar met automatische verlenging af te
sluiten.
In dat geval krijgt u een korting op de premie van
5%! 

Hoe hoog dat bedrag is leest u verderop in deze
brochure. Wanneer u aan dat bedrag niet
voldoende heeft, kunt u ook prima bij
Zevenwouden terecht. Uw assurantiebemiddelaar
helpt u dan verder.

U heeft de keuze uit een tweetal dekkingsvormen.
Standaard krijgt u een Totaal-dekking; zoals de
naam al zegt, is dat de ruimst denkbare dekking
tegen elke gebeurtenis die schade veroorzaakt. 
U kunt echter ook kiezen voor een iets minder
vergaande dekking. Dat is de Extra uitgebreide
dekking. Deze dekkingsvorm geeft een
opsomming van de gevaren waartegen u bent
verzekerd en dat zijn de meest voorkomende. 
Bij deze dekkingsvorm betaalt u een lagere
premie dan bij een Totaal-dekking.
Het risico van glasbreuk kunt u desgewenst
meeverzekeren.

*) Onder “huis” verstaan wij een woonhuis van
steen gebouwd en gedekt met pannen, mastiek
e.d. Het 7+ pakket geldt niet voor woningen met
afwijkende bouwaard, zoals huizen met een
rieten dak. Hiervoor hebben wij andere
uitstekende mogelijkheden waarover uw assuran-
tiebemiddelaar u graag adviseert.

Zelf een stukje risico dragen?
Eén en dezelfde gebeurtenis kan grote en kleine
gevolgen hebben. Voor beide bent u verzekerd.
Toch zult u kleine schaden misschien best zelf
kunnen of willen dragen. Vaak is een kleine
schade de moeite van het claimen niet eens
waard. Voor Zevenwouden betekent echter elke
ingediende claim het maken van behandelings-
kosten, die de grootte van de claim vaak
overtreffen. Zevenwouden biedt u daarom de
mogelijkheid aan te kiezen voor een vrijwillig
eigen risico van € 100, € 250 of € 500 per
schadegeval. In ruil daarvoor krijgt u dan een
aantrekkelijke korting op de premie. 
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Wettelijke aansprakelijkheid

Verzekeren van uw particuliere wettelijke
aansprakelijkheid is geen overbodige luxe!

Het 7+ pakket omvat vanzelfsprekend een
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.
Zo’n verzekering is onontbeerlijk. Het
veroorzaken van schade bij derden waar u
wellicht zelf niets aan kunt doen, maar
waarvoor u wel aansprakelijk kunt worden
gesteld, kan u financieel ruïneren! 

Professionele hulp en aanzienlijke dekking
Het is in Nederland al erg ingewikkeld om uw
weg te vinden in het aansprakelijkheidsrecht.
Om over het buitenland nog maar te zwijgen!
Mocht u onverhoopt in binnen- of buitenland
aansprakelijk worden gesteld, dan hoeft u
dankzij uw aansprakelijkheidsverzekering wat
dat betreft geen zorgen te hebben. En mocht u
daadwerkelijk aansprakelijk zijn, dan is binnen
het 7+ pakket uw wettelijke aansprakelijkheid
verzekerd tot maar liefst € 1.000.000 per
gebeurtenis. Maar er is meer.

Materiële opzichtschade
Als u iets van een ander leent en er gebeurt
wat mee, is dat heel vervelend. U voelt zich
dan moreel verplicht die schade te vergoeden,
hoewel u daartoe volgens wettelijke
maatstaven niet snel verplicht bent.
Zevenwouden lost dat probleem op door ook
dekking te bieden als u in zo’n geval volgens
de wet niet aansprakelijk bent en wel tot 
€ 10.000 voor zaakschade.

Vriendendiensten 
Als u iemand behulpzaam bent, wil er nog wel
eens iets mis gaan, ook al kunt u er niets aan
doen. Schade die dan ontstaat, is onder deze
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Inboedelverzekering

De inboedel is in het 7+ pakket verzekerd tot
maximaal € 85.000. U behoeft daarvoor geen
inboedelmeters in te vullen of inventarisaties
uit te voeren. Desgewenst kunt ook kiezen
voor een maximum van € 50.000 (de Budget-
combinatie).  

Ruime dekking
De inboedelverzekering in het 7+ pakket geeft
een ruime dekking, ook voor uw waardevolle
spullen. Uw audiovisuele- en computerappa-
ratuur is verzekerd tot € 7.000 en uw lijfsie-
raden tot € 2.500. Is de waarde van uw audio-
visuele- en computerapparatuur of uw
lijfsieraden hoger dan deze bedragen, dan kunt
u tegen een aangepaste premie ook het
meerdere verzekeren.
Om verdere schade te beperken of te voor-
komen worden bereddingskosten gemaakt.
Ook zullen na een schade restanten worden
opgeruimd. Bij de meeste maatschappijen zijn
de bereddingskosten en de opruimingskosten
tot een bepaald bedrag verzekerd. In het 7+

pakket zijn de werkelijk gemaakte bereddings-
kosten en de opruimingskosten volledig gedekt.

Wat nog meer onder de verzekering valt
De verzekering vergoedt maximaal € 250 voor
diefstal uit afgesloten auto ‘s en maximaal 
€ 750 voor diefstal van geld en geldswaardige
papieren uit de woning.
Voor de tijd die nodig is voor herstel van de
woning voorziet de verzekering in een dekking
van kosten voor tijdelijk verblijf elders tot 
€ 3.500.
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ongeval, diefstal of pech met de auto dan weet
u dat er een professionele organisatie achter u
staat waar de taal van uw vakantieland wordt
gesproken. U belt de alarmdienst die u met
raad en daad terzijde staat. Vanzelfsprekend
zijn ook de financiële gevolgen verzekerd. Zelfs
de eventuele annuleringskosten zijn tot
€ 2.500 gedekt als uw al geboekte en betaalde
reis onverhoopt geen doorgang kan vinden.

Rechtsbijstandverzekering

Bent u wel eens betrokken geweest bij een
juridisch geschil? Dat kan soms zo maar,
ongewild en buiten uw schuld. Denkt u maar
eens aan een bestemmingswijziging van het
gebied waar u woont, een probleem met uw
werkgever, een bedrijf dat u een ondeugdelijk
product heeft geleverd. Weet u wat een
advocaat kost? € 175 per uur is heel gewoon!
Uw recht beschermen of uw recht krijgen kan
dus snel in de papieren lopen. En dan hebben
we het nog niets eens over procederen.
Gelukkig kunt u zich tegen een aantrekkelijke
premie verzekeren van professionele
rechtshulp met de gezinsrechtsbijstandverze-
kering in het 7+ pakket van Zevenwouden.

9

verzekering gedekt tot € 10.000. Dat geldt dus
ook als u hiervoor volgens de wet niet aanspra-
kelijk bent. 

Voordelig uitbreiden
U kunt overigens uw 7+ pakket van
Zevenwouden verder naar behoefte met een
drietal verzekeringen tegen voordelige premies
uitbreiden.

Gezinsongevallenverzekering

Zowel buitenshuis (zoals in het verkeer) maar
vooral ook binnenshuis gebeuren veel
ongelukken. Daarom is het afsluiten van een
gezinsongevallenverzekering zeker het overwegen
waard. Het gezegde luidt niet voor niets “een
ongeluk zit in een klein hoekje”. De praktijk
wijst uit dat het inderdaad zo is. Met een
gezinsongevallenverzekering in het 7+ pakket
heeft u een prima financiële opvang. Voordeel
van deze verzekering is dat de uitkering voor
blijvende invaliditeit progressief stijgt. Bij een
percentage invaliditeit van bijv. 60% bedraagt
de uitkering maar liefst 105%! 

Doorlopende reisverzekering

Het is een verworvenheid van deze tijd dat
mensen steeds vaker en verder op vakantie
gaan. Reizen is een fantastische belevenis.
Praktisch elke bestemming waar ook ter wereld
ligt binnen bereik. Als u onbezorgd op reis wilt
gaan dan biedt een doorlopende reisverzekering
daarvoor een goede garantie. U hoeft niet op
het laatste nippertje nog een tijdelijke
verzekering af te sluiten (met de kans dat het
nét niet meer lukt of u toch niet de juiste
verzekering heeft afgesloten). En mocht u
onverhoopt toch te maken krijgen met ziekte,
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Interieurverbetering 

tot € 7.000 (hogere bedragen mogelijk)
Buitenverlichting en tuinornamenten 

tot € 500
Huurdersbelang 

tot € 1.500
Kosten tijdelijk verblijf elders 

tot € 3.500

Aansprakelijkheidsverzekering

Verzekerd bedrag 

€ 1.000.000  
Materiële opzichtschade 

tot € 10.000  
Schade veroorzaakt tijdens verrichten van vriendendiensten 

tot € 10.000     

Gezinsongevallenverzekering

Uitkering bij overlijden 

standaard € 5.000 *) 
Uitkering bij algehele blijvende invaliditeit 

standaard € 50.000 *)  
Progressief stijgende uitkering bij hogere mate van invaliditeit 

standaard  
Auto-inzittenden 

optioneel  
Tandheelkundige hulp 

optioneel

*) lagere verzekerde bedragen mogelijk
•  bij overlijden € 2.500
•  bij algehele blijvende invaliditeit € 25.000 
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Productinformatie 7+ pakket 
voor woninghuurders

Algemeen

De basis van het pakket omvat de inboedelverzekering en 
de aansprakelijkheidsverzekering.

Premie

• betaling per maand d.m.v. automatische afschrijving
• betaling per jaar automatisch of via acceptgiro optioneel

Contractduur

• 1 jaar 
• 5 jaar optioneel

Inboedelverzekering

Verzekerd maximum

• Standaard € 85.000  
• Budgetcombinatie € 50.000  
Dekking 

• Totaal (elke gebeurtenis die plotselinge en onverwachte
beschadiging veroorzaakt is gedekt, tenzij uitgesloten)

• Extra uitgebreide dekking (lijst van alle gedekte gevaren;
alleen wat is genoemd, is gedekt) optioneel  

Audiovisuele- en computerapparatuur 

tot € 7.000; hogere bedragen mogelijk indien voldoende
preventie  
Lijfsieraden 

tot € 2.500; hogere bedragen mogelijk indien voldoende
preventie  
Bereddingskosten 

kostprijs (boven het verzekerd maximum)  
Opruimingskosten 

kostprijs (boven het verzekerd maximum)  
Diefstal uit afgesloten auto’s

tot € 250  
Geld en geldswaardig papier 

tot € 750  
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Doorlopende reisverzekering

Ongevallendekking 

standaard   
Dekkingsgebied

gehele wereld  
Annuleringskostenverzekering 

• standaard tot € 2.500
• vervallen van annuleringskostendekking optioneel 
Wintersportrisico 

standaard  
Onderwatersport 

standaard  
Een- of meerdaagse uitstapjes met caravan of boot

standaard  
Bagage 

tot € 5.000 (€ 2.500 per persoon) 
Kostbaarheden 

tot € 1.000 (€ 500 per persoon) boven het voor bagage
verzekerd bedrag 
Contant geld/cheques 

tot € 1.250  
Zaken in logiesverblijven 

tot € 500  
Geneeskundige kosten 

kostprijs  
Onvoorziene kosten 

kostprijs  
Leeftijdsbeperking voor inwonende kinderen 

geen   

Rechtsbijstandverzekering

Externe kosten 

tot € 12.500  
Motorrijtuigen 

optioneel
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