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LET OP:
Deze Verzekeringskaart geeft een samenvatting van de
verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid
waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.





Wat is verzekerd?
Alle losse spullen in je huis zoals meubels, keukengerei,
apparatuur en kleding.
Huurdersbelang (aanpassingen aan je huurwoning)
is standaard meeverzekerd tot € 7.000.

Spullen buiten huis
Schade aan spullen die bij je inboedel horen, maar die
(tijdelijk) buiten zijn, zijn in beperkte mate verzekerd.
Lees hiervoor je polisvoorwaarden.

Vallen en stoten
Schade aan je inboedel door vallen en stoten is
standaard meeverzekerd.



Extra: kosten levensonderhoud



Contra-expertise na schade



Afsluiten, wijzigen en stoppen

Wanneer je na een schade tijde lijk géén ge bruik kunt
maken van je woning, wordt maximaal 10% van het
verzekerde bedrag vergoed wanneer deze het gevolg is
van een gedekte gebeurtenis.

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze
expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem
over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met
ons op.

De verzekering begint op de datum die op de polis staat.
Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de
verzekeraar. Na het eerste jaar kun je de verzekering
dagelijks opzeggen.

Wat is een inboedelverzekering?
Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis
en/of bijgebouw. Het gaat daarbij om onder andere schade
door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.



Wat is niet verzekerd?
Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming,
constructiefouten, slecht onderhoud, slijtage,
vochtdoorlating van muren of opzet.



Sieraden



Audiovisuele en computerapparatuur



Verzekerd bedrag



Eigen risico



LET OP: Deze Verzekeringskaart geeft een
samenvatting van de verzekering. In de
polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor
iemand wel en niet is verzekerd.

Verzekerd tot maximaal € 6.000

Standaard verzekerd tot maximaal € 15.000

Je hebt een garantie tegen onderverzekering, dat betekent
dat de werkelijke schade wordt uitgekeerd. Daarbij is een
maximum, lees hiervoor je polisvoorwaarden.

Er is géén eigen risico, behalve voor de
buitenshuisdekking (€ 150,- per gebeurtenis)
en bij stormschade (€ 225,- per gebeurtenis).

