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WIJ BESPAREN BIJ ZLM FLINK  
OP ONZE VERZEKERINGSPREMIE!



In het ZLM Gezinspakket vindt u alle verzekeringen 
die u als gezin, één- of tweepersoonshuishouden 
nodig heeft. Voor uw woon-, aansprakelijkheids-, 
rechtsbijstands-, ongevallen- of reisverzekering kunt 
u bij ons rekenen op een uitgebreide dekking en 
uitstekende voorwaarden. Omdat wij als onderlinge 
verzekeringsmaatschappij geen winstoogmerk heb-
ben, bent u verzekerd van een lage premie. Sluit u 
meer dan twee verzekeringen uit ons Gezinspakket 
af? Dan ontvangt u een aantrekkelijke pakket-
korting van 8%. Deze geldt ook voor uw motor-
rijtuigenverzekering bij ZLM. U leest alles over het 
Gezinspakket in deze brochure.
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WOONHUISVERZEKERING

Uw eigen huis is een kostbaar bezit. Als dit 
door brand of storm beschadigd raakt, lopen de 
reparatiekosten snel op. Een goede verzekering is 
dus erg belangrijk.

Voor onze woonhuisverzekering hebben wij maar 
één dekking: de meest uitgebreide. Eigenlijk is 
vrijwel elk plotseling onheil dat uw woning treft, 
gedekt. Denkt u aan schade door brand en blik-
seminslag, ontploffing, storm, neerslag, inbraak 
en vandalisme. Ook schade door gesprongen 
leidingen, omvallende bomen of kranen en een 
aanrijding door een motorrijtuig is verzekerd.

Tegen een geringe premie verzekert u de ruiten 
van de woning tegen ruitbreuk. Bij schade kunt 
u 24 uur per dag rekenen op onze schadeherstel-
service.

WAAR IS UW WOONHUIS 

TEGEN VERZEKERD?

GLAS
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Bij het vaststellen van het verzekerd bedrag gaat u 
uit van de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat 
nodig is als u op dit moment uw woonhuis opnieuw 
zou moeten bouwen. Op www.zlm.nl of met de 
‘ZLM-herbouwwaardemeter’ berekent u eenvoudig 
de herbouwwaarde. Met onze woonhuisverzekering 
heeft u recht op garantie tegen onderverzekering. 
Meer hierover leest u op pagina 6.

PREMIE (PROMILLAGE VAN HET VERZEKERD BEDRAG)

Woonhuisverzekering zonder glas 0,60‰

Woonhuisverzekering met glas 0,75‰
Deze premies gelden voor woonhuizen gebouwd van steen met harde 
dakbedekking. Voor woningen met een afwijkende bouwaard geldt een 
andere premie.

PREMIEVOORBEELD

Woning, herbouwwaarde € 185.000,- 

Premie woonhuisverzekering met glas: 
€ 185.000,- x 0,75‰ =  € 138,75
Deze premie is exclusief 7% assurantiebelasting.

Snel de premie berekenen voor uw woonhuis-
verzekering? Dat kan op www.zlm.nl of bel tijdens 
kantooruren met één van onze medewerkers op 
0113 - 238 880 of met uw ZLM adviseur. 

Sluit u meer dan twee verzekeringen uit het 
ZLM Gezinspakket af, dan ontvangt u 8% pakket-
korting. Dus ook over de premie van uw woonhuis-
verzekering. Zie hiervoor ook pagina 19.

WELK BEDRAG MOET U 

VERZEKEREN? 

WAT KOST HET?

PAKKETKORTING
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INBOEDELVERZEKERING

De spullen in uw huis zijn bij elkaar vaak meer 
waard dan u denkt. Als u door een schade alles 
nieuw zou moeten kopen, zijn de financiële gevol-
gen vaak niet te overzien. Een inboedelverzekering 
is dus onmisbaar.

Wij hebben maar één dekking: de meest uitge-
breide. Uw spullen zijn verzekerd voor schade door 
brand, blikseminslag, storm, neerslag, diefstal en 
vandalisme. Ook minder gebruikelijke dingen zoals 
schroeischade of waterschade als gevolg van een 
kapot waterbed zijn gedekt. Diefstal van lijfsieraden 
is tot € 5.000,- verzekerd. Wanneer u meer dan 
€ 5.000,- aan sieraden heeft, kunt u dit bedrag 
aanvullend verzekeren. 

Ook in een huurhuis kunt u soms verantwoordelijk 
zijn voor de ruiten in de woning. In dat geval kunt 
u deze meeverzekeren op uw inboedelverzekering.

Op www.zlm.nl of met de ‘ZLM-inboedelmeter’ 
berekent u eenvoudig de waarde van uw inboedel. 
Uw inboedel is – op enkele uitzonderingen na – 
verzekerd tegen nieuwwaarde. Dat is de waarde die 
nodig is om dezelfde spullen nieuw aan te schaffen. 
Bij ons kunt u rekenen op garantie tegen onderver-
zekering. Meer hierover leest u op pagina 6.

PREMIE (PROMILLAGE VAN HET VERZEKERD BEDRAG)

Inboedelverzekering zonder glas  1,50‰
Inboedelverzekering met glas  2‰
Diefstaldekking lijfsieraden boven € 5.000,-  10‰
Deze premies gelden voor inboedels in woonhuizen, gebouwd van steen met harde dakbedekking. 
Voor inboedels in woningen met een afwijkende bouwaard geldt een andere premie..

WAAR IS UW INBOEDEL 

TEGEN VERZEKERD?

GLAS

WELK BEDRAG MOET U 

VERZEKEREN?

WAT KOST HET?
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Woont u in Breda, Tilburg, Eindhoven of Den Bosch? 
Dan geldt een premie-opslag van 0,75‰. 
Is uw woning echter beveiligd volgens het Politie-
certificaat Veilig Wonen, dan geldt een premie-
korting van 0,50‰.

PREMIEVOORBEELD

Inboedel in Middelburg, waarde € 60.000,-

Premie inboedelverzekering
€ 60.000 x 1,50‰ = € 90,-
De premie is exclusief 7% assurantiebelasting.

Snel de premie berekenen voor uw inboedel-
verzekering? Dat kan op www.zlm.nl of bel tijdens 
kantooruren met één van onze medewerkers op 
0113 - 238 880 of met uw ZLM adviseur. 

GROTE STEDEN 

BRABANT



Sluit u meer dan twee verzekeringen uit het 
ZLM Gezinspakket af, dan ontvangt u 8% pakket-
korting. Dus ook over de premie van uw inboedel-
verzekering. Zie hiervoor ook pagina 19.

Met onze woonhuis- en/of inboedelverzekering 
bent u gegarandeerd nooit meer voor een te laag 
bedrag verzekerd. Wij geven u deze garantie als 
u een herbouwwaardemeter (voor het woonhuis) 
en een inboedelmeter (voor uw inboedel) invult 
en opstuurt. U vindt ze bij deze brochure en op 
www.zlm.nl. Wij passen de verzekerde waarde van 
uw woonhuis en/of inboedel jaarlijks aan overeen-
komstig de prijsindex van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. 

Schade aan uw woonhuis, inboedel of ruiten kunt u 
laten herstellen door een met ZLM samenwerkende 
reparateur. Dit biedt tal van voordelen: wij regelen 
alles voor u, de schade wordt snel gerepareerd, het 
eigen risico van € 45,- (bij ruitschade € 20,-) vervalt 
én wij betalen rechtstreeks aan de reparateur. 
Gemakkelijker kan niet!

PAKKETKORTING

GARANTIE TEGEN 

ONDERVERZEKERING

ZLM SCHADE-

HERSTELSERVICE
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KOSTBAARHEDENVERZEKERING

Kostbare voorwerpen die u zowel binnens- als 
buitenshuis wilt beschermen, verzekert u met onze 
kostbaarhedenverzekering. Uw bezittingen zijn 
hiermee wereldwijd gedekt tegen verlies, diefstal, 
beschadiging of vernietiging door vrijwel elke 
oorzaak. De enige uitzondering hierop vormen 
schilderijen. Die zijn alleen in uw woning verze-
kerd. De kostbaarhedenverzekering kunt u alleen 
in combinatie met een ZLM inboedelverzekering 
afsluiten. 

Voor het verzekeren van sieraden, horloges, schil-
derijen en andere kunstvoorwerpen is een recent 
taxatie-rapport (niet ouder dan drie jaar) verplicht. 
Bij andere voorwerpen vragen wij u naar de origi-
nele aankoopnota.

PREMIE (PROMILLAGE VAN HET VERZEKERD BEDRAG)

kunstvoorwerpen  10‰
sieraden  12,5‰
muziekinstrumenten  10‰
optische instrumenten  20‰
foto-, film- en video-apparatuur  20‰

Overige kostbaarheden op aanvraag

De premie is exclusief 7% assurantiebelasting.

Sluit u meer dan twee verzekeringen uit het 
ZLM Gezinspakket af, dan ontvangt u 8% pakket-
korting. Dus ook over de premie van uw kostbaar-
hedenverzekering. Zie hiervoor ook pagina 19.

WELKE WAARDE MOET U 

VERZEKEREN? 

WAT KOST HET?

PAKKETKORTING
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AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

VOOR PARTICULIEREN

Ongelukjes. Ze gebeuren nu eenmaal. Als daar-
bij schade ontstaat aan anderen, beschermt een 
aansprakelijkheidsverzekering u tegen de financiële 
gevolgen ervan. 

Alle inwonende gezinsleden inclusief de voor studie 
uitwonende ongehuwde kinderen. Kinderen die 
geboren worden na het afsluiten van de verzeke-
ring zijn direct meeverzekerd.

Deze verzekering geeft wereldwijd financiële 
bescherming als u aansprakelijk bent voor schade 
die u aan een ander toebrengt. Ook schade veroor-
zaakt door uw huisdieren en goederen is gedekt. 
Per gebeurtenis vergoeden wij tot € 2.500.000,-. 
Het eigen risico is € 45,- per schadegeval.

PREMIE

Aansprakelijkheid € 25,-
De premie is exclusief 7% assurantiebelasting.

Sluit u meer dan twee verzekeringen uit het 
ZLM Gezinspakket af, dan ontvangt u 8% 
pakketkorting. Dus ook over premie van uw 
aansprakelijkheidsverzekering. Zie hiervoor ook 
pagina 19.

WIE ZIJN ER VERZEKERD?

WAT IS ER VERZEKERD?

WAT KOST HET?

PAKKETKORTING



GEZINSONGEVALLENVERZEKERING

In en rond de woning gebeuren de meeste ongeluk-
ken: bij het schoonmaken, tijdens het klussen, het 
spelen, enzovoort. Niet alle ongelukken lopen goed 
af. Soms is blijvende invaliditeit of zelfs overlijden 
het gevolg. Dan kunt u met een gezinsongevallen-
verzekering rekenen op financiële steun. 

Alle inwonende gezinsleden (tot 70 jaar) en de voor 
studie uitwonende ongehuwde kinderen. Kinderen 
die geboren worden na het afsluiten van de verze-
kering zijn direct meeverzekerd. 

WIE ZIJN ER VERZEKERD?
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Blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een 
ongeval. Er is wereldwijd dekking. De uitkering bij 
overlijden is een vast bedrag. Bij blijvende invalidi-
teit is de uitkering afhankelijk van de mate van 
invaliditeit. 

U kunt kiezen uit twee pakketten met verschillende 
verzekerde bedragen.

PAKKET 1

Uitkering bij overlijden € 5.000,-

Maximale uitkering bij  
blijvende invaliditeit € 25.000,-

Jaarpremie per gezin € 27,-

PAKKET 2

Uitkering bij overlijden € 10.000,-

Maximale uitkering bij  
blijvende invaliditeit € 50.000,-

Jaarpremie per gezin € 54,-

Sluit u meer dan twee verzekeringen uit het 
ZLM Gezinspakket af, dan ontvangt u 8% pakket-
korting. Dus ook over premie van uw gezinsonge-
vallenverzekering. Zie hiervoor ook pagina 19.

WAT IS ER VERZEKERD?

WAT KOST HET?

PAKKETKORTING
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RECHTSBIJSTAND

Iedereen kan in een situatie terecht komen waarbij 
juridische hulp nodig is. ZLM biedt u drie rechts-
bijstandsverzekeringen. Hiermee bent u verzekerd 
van juridische hulp tegen een jaarpremie die 
lager ligt dan het gemiddelde uurtarief van een 
advocaat. Als u voor het eerst een rechtsbijstands-
verzekering afsluit, geldt wel een zogenaamde 
wachttijd. Gedurende de wachttijd kunt u géén 
aanspraak maken op rechtsbijstand. Meldt u een 
juridisch geschil bij ZLM, dan doen wij in sommige 
gevallen een beroep op de specialisten van DAS 
Rechtsbijstand, de grootste verzekeraar op dit  
gebied in Nederland.
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RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING  

VOOR PARTICULIEREN

Alle inwonende gezinsleden inclusief de voor studie 
uitwonende ongehuwde kinderen. 

Problemen met uw werkgever? Discussies met 
overheids- of uitkeringsinstanties? Verschil van 
inzicht bij een schade in het verkeer? Of heeft u 
een conflict met de aannemer over de bouw of 
het verbouwen van uw woning? In al die gevallen 
kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstands-
verzekering van ZLM. 

Het basispakket kent een aantal beperkingen waar-
van de belangrijkste zijn: vermogensbeheer, fiscale 
zaken, echtscheiding en huwelijksvermogensrecht. 

Met het Pluspakket heeft u de volgende 
dekkingsuitbreidingen:
•  geschillen over vermogensbeheer en beroeps-

procedures in fiscale geschillen;
•  uitbreiding van het verzekeringsgebied naar 

werelddekking;
• bemiddeling bij echtscheiding.

PREMIE

Basispakket € 172,-

Korting voor alleenwonenden € 10,-

Toeslag Pluspakket € 30,-
Deze premies zijn exclusief 7% assurantiebelasting.

WIE ZIJN ER VERZEKERD?

BASISPAKKET

PLUSPAKKET

WAT KOST HET?
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RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING  

VOOR 55-PLUSSERS

Deze rechtsbijstandsverzekering is er speciaal voor 
55-plussers die gestopt zijn met werken en waar-
van de kinderen op eigen benen staan. Er is geen 
dekking voor conflicten die te maken hebben met 
arbeidsrecht en dat merkt u direct in de premie. 
Die is namelijk een stuk lager dan voor de ‘gewone’ 
rechtsbijstandsverzekering inclusief het Pluspakket, 
terwijl de dekking vrijwel hetzelfde is. 

Ook geschillen rond een tweede huis in het buiten-
land en problemen bij internetaankopen zijn op 
deze polis gedekt.

PREMIE

55-plus € 141,-
Deze premie is exclusief 7% assurantiebelasting.

WAT KOST HET?
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RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING  

VOOR VERKEERSDEELNEMERS

Heeft u een motorrijtuigenverzekering bij ZLM? 
Dan is ondersteuning bij het verhalen van schade 
op de tegenpartij gratis meeverzekerd. 

Wilt u daarnaast ook kunnen rekenen op juridi-
sche hulp als verkeersdeelnemer op de fiets, of als 
voetganger? Of bij de aankoop of reparatie van een 
auto? Met deze verzekering zijn alle gezinsleden 
verzekerd als deelnemer aan weg-, water- en lucht-
verkeer. Ongeacht hoe zij zich verplaatsen.

BASISPAKKET
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Belangrijke zaken waarvoor deze verzekering geen 
dekking biedt: fiscale zaken, verweer tegen een 
aansprakelijkstelling door derden of geschillen over 
de aanschaf van een tweedehands voertuig bij een 
niet-erkend garagebedrijf. 

Meeverzekeren van het Pluspakket geeft de 
volgende aanvullende dekking:
•  recht op telefonisch advies op alle rechts- 

gebieden van de rechtsbijstandsverzekeringen 
voor particulieren;

•  ondersteuning op deze terreinen met 
voorbeeldbrieven en modelcontracten;

•  uitbreiding van het verzekeringsgebied naar 
werelddekking.

PREMIE

Basispremie € 42,-

Korting voor alleenwonenden € 10,-

Toeslag Pluspakket € 25,-
Deze premies zijn exclusief 7% assurantiebelasting.

Sluit u meer dan twee verzekeringen uit het 
ZLM Gezinspakket af, dan ontvangt u 8% pakket-
korting. Dus ook over premie van uw rechts-
bijstandsverzekering. Zie hiervoor ook pagina 19.

PLUSPAKKET

WAT KOST HET?

PAKKETKORTING
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DOORLOPENDE REIS-  EN 

ANNULERINGSVERZEKERING

Gaat u meerdere keren per jaar op vakantie? 
Dan is een doorlopende reisverzekering iets voor u! 
Eén keer afsluiten en al uw vakanties zijn verzekerd. 
En het is meestal voordeliger dan het steeds afslui-
ten van een tijdelijke verzekering.

Het basispakket biedt onder andere dekking voor:
•  schade aan uw reisbagage door diefstal, verlies 

of beschadiging tot maximaal € 2.500,- per 
persoon. Voor een aantal voorwerpen, zoals kost-
baarheden, brillen, fietsen en dergelijke geldt een 
maximumvergoeding. Per schadegeval geldt een 
eigen risico van € 50,-;

• medische kosten;
•  onvoorziene uitgaven in verband met ziekte, 

ongeval en overlijden;
•  aansprakelijkheid voor schade aan het vakantie-

verblijf tot € 455,- per gebeurtenis.

Het basispakket kunt u naar eigen wens uitbreiden. 
De verschillende mogelijkheden en de bijbehorende 
premie ziet u hiernaast in het premie-overzicht.  

In combinatie met de doorlopende reisverzekering 
kunt u ook een doorlopende annuleringsverzeke-
ring afsluiten. De annuleringskosten van iedere reis 
zijn verzekerd tot een bedrag van € 1.500,- per 
persoon, met een maximum van € 6.000,- per reis.

En ook hier geldt: één keer afsluiten en u bent het 
hele jaar door verzekerd. Online afsluiten? Dat kan 
op www.zlm.nl.

BASISPAKKET 

REISVERZEKERING 

UITBREIDINGEN

ANNULERING
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WAT KOST HET?

PREMIE-OVERZICHT

DOORLOPENDE REISVERZEKERING

Premie per persoon per jaar
Basispakket Europadekking € 26,-

UITBREIDINGEN

Werelddekking € 8,-

Wintersport/gevaarlijke sporten € 7,-

Ongevallendekking € 7,-

Verlenging van de reisduur 
van 2 tot 6 maanden € 18,-

Maximaal 3 personen betalen premie. 
Kinderen t/m 4 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Premie per polis per jaar
Geld (verlies of diefstal) € 8,-

Vervangend vervoer en verblijf
• auto’s tot en met 7 jaar € 27,- 
• auto’s vanaf 8 jaar € 40,- 

Automobilistenhulp*
• zonder aanhanger  € 14,- 
• met aanhanger  € 20,- 

*Alleen voor auto’s en motoren die jonger zijn dan 9 jaar.

Annuleringsverzekering
• één persoon € 40,-
• twee personen € 65,-
• drie of meer personen € 75,-
De premie van de annuleringsverzekering is inclusief  
7% assurantiebelasting.
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Sluit u meer dan twee verzekeringen uit het 
ZLM Gezinspakket af, dan ontvangt u 8% pakket-
korting. Dus ook over premie van uw doorlopende 
reisverzekering. Zie hiervoor ook pagina 19.

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor een  
tijdelijke reis- en/of annuleringsverzekering. 
Kijk op www.zlm.nl of bel tijdens kantooruren met 
één van onze medewerkers op 0113 - 238 880 of 
uw ZLM adviseur. 

PAKKETKORTING

OOK VOOR EEN 

TIJDELIJKE REIS-  EN 

ANNULERINGS-

VERZEKERING!
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PAKKETKORTING

Boven op onze scherpe premies, ontvangt u pakket-
korting als u meerdere verzekeringen uit het Gezins-
pakket afsluit. U komt al voor de pakketkorting in 
aanmerking met: 

• 3 verzekeringen uit het ZLM Gezinspakket of
•  1 motorrijtuigverzekering en 2 verzekeringen uit 

het ZLM Gezinspakket.

De korting bedraagt 8% van de premie van alle 
verzekeringen uit ons Gezinspakket én onze motor-
rijtuigenverzekeringen. 
Elk jaar bekijken we op 1 juni wie voldoet aan de 
criteria voor het ontvangen van pakketkorting. 
Vervolgens maken we het kortingsbedrag apart aan 
u over.
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HANDIG OM TE WETEN

U kunt bij ons uw premie automatisch per maand 
betalen. Als u hiervoor kiest, geldt dit voor al uw 
verzekeringen bij ZLM. U betaalt hiervoor een 
opslag van 2%.

Voor alle verzekeringen hanteren wij éénjarige 
contracten. Het verzekeringsjaar loopt vanaf 1 mei.

Wilt u een offerte aanvragen? Dat kan op 
www.zlm.nl of via de antwoordkaart achterin deze 
brochure. Natuurlijk kunt u tijdens kantooruren 
ook bellen met één van onze medewerkers op 
0113 - 238 880 of uw ZLM adviseur.

Voor het aanvragen van de verzekeringen uit deze 
brochure kunt u gebruik maken van het bijge-
voegde aanvraagformulier. De volledig ingevulde en 
ondertekende aanvraag kunt u naar ons toesturen 
in de bijgevoegde antwoordenvelop.

Als u wilt, zeggen wij uw huidige verzekeringen bij 
een andere maatschappij voor u op. Stuurt u hier-
voor samen met het aanvraagformulier het opzeg-
kaartje naar ons toe. Wij regelen dan voor u dat de 
verzekering per eerstvolgende contractvervaldatum 
bij ons kan ingaan.

PREMIE BETALEN PER 

MAAND

CONTRACTDUUR

OFFERTE AANVRAGEN

AANVRAGEN VAN EEN 

VERZEKERING

GRATIS OPZEGSERVICE
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OVER ZLM VERZEKERINGEN

ZLM Verzekeringen is een onderlinge verzekerings-
maatschappij zonder winstoogmerk die uitsluitend 
werkt in de provincies Zeeland en Brabant. U kunt 
bij ons terecht voor een compleet verzekerings-
pakket met uitstekende voorwaarden tegen scherpe 
premies. 

Heeft u vragen over deze brochure of wilt u meer 
informatie over onze verzekeringen? Belt u dan 
op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur met één van 
onze medewerkers op 0113 - 238 880 of met de 
ZLM adviseur bij u in de buurt.

Op www.zlm.nl berekent u eenvoudig de premie 
voor uw verzekeringen. Vervolgens kunt u direct 
online een offerte bij ons aanvragen. U vindt hier 
ook de polisvoorwaarden.

ZLM Verzekeringen
Postbus 70
4460 BA Goes
T 0113 - 238 880
F 0113 - 215 341
I www.zlm.nl
E info@zlm.nl

Bij de samenstelling van deze brochure zijn we 
zorgvuldig te werk gegaan. Desondanks kunnen er 
onvolkomenheden in voorkomen. Daarom kunnen 
aan deze brochure geen rechten ontleend worden. 
Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar het 
reglement van de diverse verzekeringen.

1-4-2007

PERSOONLIJK CONTACT

INTERNET



U kunt deze antwoordkaart zo aan ons opsturen of in een envelop. Ons adres staat op de achterzijde van deze kaart. Een postzegel is niet nodig.

•  INBOEDELVERZEKERING

Verzekerd bedrag (nieuwwaarde) 

€

Bouwaard muren 

 steen  anders, nl.

Dakbedekking 

 pannen/mastiek/lei

 anders, nl.

•   AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

VOOR PARTICULIEREN

•  DOORLOPENDE REISVERZEKERING

•  WOONHUISVERZEKERING

Herbouwwaarde* €  

*Dit is het bedrag dat nodig is als uw woonhuis 
op dit moment opnieuw moet worden gebouwd.

Glas meeverzekeren  ja  nee

•  RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

 Particulier alleenwonend  ja  nee

 Verkeer  alleenwonend  ja  nee

 55+

•  GEZINSONGEVALLENVERZEKERING

 pakket 1

 pakket 2

 Gegevens alle verzekerden (inclusief aanvrager)

 Naam en voorletters geboortedatum     wintersport/gevaarlijke sporten

1   ja  nee

2   ja  nee

3   ja  nee

4   ja  nee

5   ja  nee

6   ja  nee

N.B. U betaalt premie voor maximaal 3 personen. Kinderen t/m 4 jaar zijn gratis meeverzekerd, maar moeten wel worden vermeld.

 Gewenste dekking

 Basispakket  vast onderdeel

 Hebben alle verzekerden een zorgverzekering   ja  nee

 Dekkingsgebied   Europa  Wereld

 Ongevallendekking   ja  nee

 Maximale duur per reis   2 maanden  2 - 6 maanden

 Geld meeverzekeren   ja  nee

 Vervangend vervoer/verblijf   ja, bouwjaar auto/motor  nee 

 Automobilistenhulp (auto’s t/m 8 jaar)   ja, kenteken auto/motor  nee 

 - aanhanger meeverzekeren   ja  nee

 Doorlopende annuleringsverzekering  ja  nee

OFFERTE-

AANVRAAG

Graag ontvang ik van u een vrijblijvende offerte op basis van de onderstaande gegevens:

Naam en voorletter(s) m/v

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer overdag

E-mail



BIJ ZLM VOEL IK ME GEWOON GOED.

WIJ BESPAREN BIJ ZLM FLINK  
OP ONZE VERZEKERINGSPREMIE!



ZLM Verzekeringen
Postbus 70
4460 BA Goes
T 0113 - 238 880
F 0113 - 215 341
I www.zlm.nl
E info@zlm.nl

Uw ZLM adviseur:




