
 
 
 
 
 
Algemene kenmerken 

 Contractsduur 1 jaar. Er geldt geen opzegtermijn, na het 1
e
 jaar dus dagelijks opzegbaar 

 U ontvangt één overzichtelijk polisblad 

 U beheert uw pakket via de Digitale Polismap op internet 

 Incasso door VKG (automatische incasso verplicht bij termijnbetaling) of incasso door uw 
tussenpersoon 

 Poliskosten bij afsluiten: € 7,50, verhoogd met assurantiebelasting 

 Poliskosten bij mutatie van de dekking of van de samenstelling van het pakket: € 7,50, 
verhoogd met assurantiebelasting 

 Prolongatiekosten € 1,00 per betalingstermijn, verhoogd met assurantiebelasting 

 De premie wordt jaarlijks geïndexeerd 

 Er gelden geen toeslagen voor termijnbetaling 

 Per dekking is een aparte ingangsdatum mogelijk 

 Pakketkorting: 2,5% bij 2 dekkingen, 5% bij 3 dekkingen, 7,5% bij 4 dekkingen en 10% bij 5 of 
meer. 

 Een pakket bevat minimaal 2 dekkingen, elke combinatie is verder mogelijk 
 
Inboedel: 

 Dekking voor alle plotselinge onvoorziene gebeurtenissen met een eigen risico van € 150.  

 Inboedel en opstal samen verzekerd tot € 1.000.000, inclusief glasbreuk. Indien alleen de 
inboedel wordt verzekerd, is de verzekerde som € 250.000 

 Premier risque-dekking, dus geen onderverzekering. Het invullen van waardemeters is dus 
niet nodig 

 Lijfsieraden zijn verzekerd tot maximaal € 6.000 per gebeurtenis, ongeacht de gedekte 
schadeoorzaak (een aanvullende verzekering tot maximaal € 25.000 is mogelijk) 

 Audio-, visuele- en computerapparatuur is verzekerd tot maximaal € 12.000 per gebeurtenis, 
ongeacht de gedekte schadeoorzaak (een aanvullende verzekering tot maximaal € 25.000 is 
mogelijk) 

 Bijzondere bezittingen (bijvoorbeeld verzamelingen) zijn verzekerd tot maximaal € 15.000 per 
gebeurtenis, ongeacht de gedekte schadeoorzaak (een aanvullende verzekering tot maximaal 
€ 25.000 is mogelijk) 

 Huurders- of eigenaarsbelang is verzekerd tot maximaal € 7.000 per gebeurtenis, ongeacht de 
gedekte schadeoorzaak (een aanvullende verzekering tot maximaal € 60.000 is mogelijk) 

 Het is mogelijk om ”andere roerende zaken” mee te verzekeren, zoals zakelijke 
eigendommen, zaken van een vereniging, e.d. (tot maximaal € 10.000) 

 Voor huurders is het afsluiten van een verzekering tegen glasbreuk mogelijk. 
 
Woonhuis: 

 Dekking voor alle plotselinge onvoorziene gebeurtenissen met een eigen risico van € 150 

 Eigen risico bij stormschade € 250 per gebeurtenis 

 Inboedel en opstal samen verzekerd tot € 1.000.000, inclusief glasbreuk. Indien alleen opstal 
wordt verzekerd, is de verzekerde som € 750.000, ook inclusief glasbreuk. 

 Premier risque-dekking, dus geen onderverzekering. Het invullen van waardemeters is dus 
niet nodig 

 
Aansprakelijkheid: 

 Ongeacht uw gezinssamenstelling geldt er altijd gezinsdekking 

 Geen eigen risico 

 Aansprakelijkheid verzekerd tot € 2.000.000 per gebeurtenis 
 
Doorlopende Reis & Annulering: 

 Altijd werelddekking 

 Inclusief geneeskundige kosten, ongevallen én wintersport 

 Alleen eigen risico voor bagageschade: € 50 per persoon en per reis 

 Dekking voor annuleringskosten tot € 5.000 per reis, voor alle onvoorziene bijzondere 
omstandigheden 

  



Rechtsbijstand: 

 Geen eigen bijdrage. Het belang moet wel groter zijn van € 175 (uitgezonderd verkeerszaken) 

 Verkeersdekking geldig in heel Europa 

 Als consument heeft u ook dekking voor geschillen over burenrecht, met de overheid, over 
erfrecht en familierecht. Meeverzekerd is de rubriek Wonen en Inkomen, waaronder verzekerd 
is arbeidsrecht, pensioenrecht en tuchtrecht 

 
Ongevallen 

 Dekking voor verzekeringnemer en alle gezinsleden 

 Rubriek A (overlijden door ongeval): € 10.000 (voor kinderen € 5.000) 

 Rubriek B (blijvende invaliditeit door ongeval): € 100.000 (voor kinderen € 50.000) 

 Progressieve dekking voor Rubriek B (Hoe hoger het percentage invaliditeit, hoe hoger het 
uitkeringspercentage: maximaal 225% van het verzekerde bedrag) 

 Er geldt geen eindleeftijd 
 
Buitenshuisdekking 

 Dekking voor alle plotselinge van buiten komende onheilen, als de verzekerde zaken zich 
buiten de woning bevinden, met een eigen risico van € 50 per gebeurtenis 

 Dekkingsgebied: hele wereld 

 Vergoeding: volgens de nieuwwaarderegeling 

 5 categorieën: 
Er is alleen dekking voor zaken, die bedoeld zijn om buitenshuis te gebruiken: 
- hobby- en sportartikelen (max. € 5.000) 
- sieraden (max. € 10.000) 
- muziekinstrumenten (max. € 10.000) 
- foto- en videoapparatuur (max. € 7.000) 
- computerapparatuur (max. € 2.500) 

 Geen specificatie nodig, de verzekerde som is premier risque 

 Maximale vergoeding per object: 
Computerapparatuur en hobby- en sportartikelen: € 1.500 
Sieraden en muziekinstrumenten: € 2.500 
Foto- en videoapparatuur: € 2.000 

 Diefstal uit voertuigen is uitgesloten van de dekking 

 Telefoons e.d. zijn uitgesloten van de dekking 
 
Auto: 

 Verzekering van twee auto’s per pakket mogelijk 

 Keuze tussen WA, al of niet met beperkte- of volledige cascodekking 

 Eigen risico voor cascoschade standaard € 150 

 Standaard 6 maanden aanschafwaarde/nieuwwaarde 

 Optie: geen eigen risico voor cascoschade 

 Optie: 3 jaar lang aanschafwaarde-dekking 

 Optie: dekking voor verhaalsbijstand (niet nodig als u ook rechtsbijstand verzekert) 

 Optie: Schadeverzekering inzittenden 

 Optie: Ongevallen-inzittendenverzekering 

 Bij reparatie door een schadeherstelbedrijf van ASN-Groep: gratis vervangend vervoer met 
haal- en brengservice 

 
Motor: 

 Keuze tussen WA, beperkt- of volledig casco 

 Eigen risico voor cascoschade bij aanvang van de polis € 150 

 Daarna volgens tabel: 

aantal schades 
in laatste 3 jr. 

0 schadevrije 
jaren 

1 schadevrije 
jaren 

2 schadevrije 
jaren 

3 schadevrije 
jaren 

0 150 100 75 0 

1 300 300 300 nvt 

2 600 600 600 nvt 

3 1.200 1.200 1.200 nvt 

 Bij diefstal van de hele motor in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag geldt een extra 
eigen risico van € 300 per gebeurtenis 

 Standaard 12 maanden nieuwwaarde, optioneel 3 jaar lang nieuwwaarde of aankoopwaarde 



 Optie: dekking voor verhaalsbijstand (niet nodig als u ook rechtsbijstand verzekert) 

 Optie: Schadeverzekering opzittenden 

 Optie: Ongevallen-opzittendenverzekering 

 BM-korting wordt overgenomen van de autoverzekering 

 Helm, kleding en schoeisel standaard gratis gedekt tot € 1.000 

 De premie wordt mede bepaald door de verhouding van gewicht en motorvermogen 
 
Caravan: 

 Dekking is altijd WA plus volledige casco, inclusief hagelschade 

 Dekkingsgebied: Europa 6 maanden per jaar; de rest van het jaar: Benelux en 100 km over de 
grens in Duitsland 

 Is de caravan gestald in het buitenland, dan dient dat gemeld te worden bij de verzekeraar 

 Eigen risico voor cascoschade bij aanvang van de polis € 150 

 Daarna volgens tabel: 

aantal schades 
in laatste 3 jr. 

0 schadevrije 
jaren 

1 schadevrije 
jaren 

2 schadevrije 
jaren 

3 schadevrije 
jaren 

0 150 100 50 0 

1 225 150 100 nvt 

2 400 300 225 nvt 

3 800 600 450 nvt 

 Bij schade door hagel geldt een extra eigen risico van € 75 

 Koppeling-slot of wielklem verplicht 

 Voortent, inboedel en aanbouw kunnen ook meeverzekerd worden 

 Schadevergoeding en premieberekening: in de eerste 3 jaar na uw aanschaf van de caravan, 
is de waarde van de caravan gelijk aan deze aanschafwaarde; daarna wordt 10% cumulatief 
van die aanschafwaarde afgeschreven 

 Meeverzekerd is hulpverlening in het buitenland en huur van een vervangend vakantieverblijf 
 

Boot: 

 Dekking is altijd WA plus volledig casco, incluis inboedel aan boord (max. 30% van de 
verzekerde som voor casco) en incluis € 3.000 premier risque voor schade aan de trailer 

 Verzekerde som WA is € 5.000.000 

 Cascodekking voor alle van buiten komende onheilen, tot 5 jaar incluis eigen gebrek 

 Optie: 3 jaar aanschafwaardedekking 

 BTW in de cascoschade wordt alleen betaald als daadwerkelijk wordt gerepareerd binnen 6 
maanden 

 Eigen risico voor cascoschade bij aanvang van de polis € 150 

 Daarna volgens tabel: 

aantal schades 
in laatste 3 jaar 

0 schadevrije 
jaren 

1 schadevrij 
jaar 

2 schadevrije 
jaren 

3 schadevrije 
jaren 

0 150 100 75 0 

1 300 300 300 n.v.t. 

2 600 600 600 n.v.t. 

3 1.200 1.200 1.200 n.v.t. 

 Geen eigen risico bij algehele beschadiging (total loss), dus wel bij diefstal 

 Meeverzekerd is hulpverlening in het buitenland en huur van een vervangend vakantieverblijf 

 Bij het liggen aan of bij de openbare weg gelden speciale vereisten ter voorkoming van 
diefstal (zie de polisvoorwaarden voor details) 


