
Doorlopende reisverzekering

Dekking Oude situatie Nieuwe situatie

Reis verzekerd binnen Nederland Bĳ minimaal 2 overnachtingen Vanaf 1 overnachting

Maximale vergoeding goederen 

aangeschaft tĳdens de reis (module 

basispakket)

350 euro per verzekerde 500 euro per verzekerde

Maximale vergoeding bĳ opsporing, 

redding en berging (module 

basispakket)

11.500 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding voor reiskosten 

ter plekke (ziekenhuisbezoek aan 

verzekerde) (module basispakket)

230 euro per gebeurtenis 300 euro per gebeurtenis

Maximale annuleringsdekking per 

verzekerde en voor alle verzekerden 

samen (module annulering)

1250 euro per verzekerde per reis 

3750 euro per reis voor alle 

verzekerden samen

1500 euro per verzekerde per reis           

6000 euro per reis voor alle 

verzekerden samen

Maximale vergoeding voor 

noodreparaties langs de weg 

(module hulpverlening motorrĳtuig)

125 euro per gebeurtenis 250 euro per gebeurtenis

Woonhuisverzekering 

Dekking Oude situatie Nieuwe situatie

Eigen risico Compleetdekking 65 euro per gebeurtenis Geen eigen risico

Maximale vergoeding 

opruimingskosten 

25.000 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding kosten 

veiligheidsmaatregelen op last van 

bevoegde overheidsinstantie

12.500 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding kosten 

tuinaanleg als gevolg van schade aan 

het woonhuis

12.500 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding extra 

herstelkosten woonhuis op last van 

bevoegde overheidsinstantie

12.500 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding extra kosten 

verblĳf in hotel, pension of ander 

vervangend verblĳf

12.500 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding kosten van 

vervoer en opslag inboedel

12.500 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding bĳzonder glas 

en deuren van (hard)glas (module 

glasverzekering)

1.  Bĳzonder glas (gebrandschilderd, 

geëtst, gezandstraald of 

gebogen glas) max. 500 euro per 

gebeurtenis.                                                         

2.  Deuren van (hard)glas max. 1000 

euro per gebeurtenis. 

Onbeperkt

Combinatie Woonhuis & Inboedelverzekering 

Dekking Oude situatie Nieuwe situatie

Eigen risico compleetdekking 

(module woonhuis)

65 euro per gebeurtenis Geen eigen risico

Maximale vergoeding 

opruimingskosten

25.000 euro (module woonhuis)

10.000 euro (module inboedel)

Onbeperkt

Standaard verzekerde bedragen 

rubrieken inboedel
Lĳfsieraden   5000 euro

Audio/ visueel  5000 euro 

Verzamelingen   5000 euro 

Instrumenten   5000 euro         

Kunst en antiek   5000 euro

Lĳfsieraden   6000 euro

Audio/ visueel 12.000 euro 

Verzamelingen  15.000 euro 

Instrumenten  15.000 euro         

Kunst en antiek  15.000 euro

Maximale vergoeding kosten 

veiligheidsmaatregelen op last van 

bevoegde overheidsinstantie

12.500 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding kosten 

tuinaanleg als gevolg van schade aan 

het woonhuis

12.500 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding extra 

herstelkosten woonhuis op last van 

bevoegde overheidsinstantie

12.500 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding extra kosten 

verblĳf in hotel, pension of ander 

vervangend verblĳf

12.500 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding kosten van 

vervoer en opslag inboedel

12.500 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding bĳzonder glas 

en deuren van (hard)glas (module 

glasverzekering)

1.  Bĳzonder glas (gebrandschilderd, 

geëtst, gezandstraald of 

gebogen glas) max. 500 euro per 

gebeurtenis.                                                        

2.  Deuren van (hard)glas max. 1000 

euro per gebeurtenis. 

Onbeperkt

Maximale vergoeding inboedel in 

bĳgebouwen en kelderboxen

5000 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding inboedel in een 

garagebox met een ander adres

5000 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding inboedel onder 

afdaken, op balkons of in tuinen die 

bĳ de woning horen

5000 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding inboedel 

in auto, caravan, aanhanger of 

kampeerauto

5000 euro per gebeurtenis 

250 euro bĳ diefstal

Onbeperkt 

250 euro bĳ diefstal

Maximale vergoeding inboedel buiten 

Nederland maar binnen Europa

5000 euro per gebeurtenis  

250 euro bĳ diefstal

Onbeperkt 

250 euro bĳ diefstal

Inboedelverzekering 

Dekking Oude situatie Nieuwe situatie

Maximale vergoeding 

opruimingskosten

10.000 euro Onbeperkt

Standaard verzekerde bedragen 

rubrieken inboedel
Lĳfsieraden   5000 euro

Audio/ visueel  5000 euro 

Verzamelingen   5000 euro 

Instrumenten   5000 euro         

Kunst en antiek   5000 euro

Lĳfsieraden   6000 euro

Audio/ visueel 12.000 euro 

Verzamelingen  15.000 euro 

Instrumenten  15.000 euro         

Kunst en antiek  15.000 euro

Maximale vergoeding kosten 

tuinaanleg als gevolg van schade aan 

het woonhuis

12.500 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding extra kosten 

verblĳf in hotel, pension of ander 

vervangend verblĳf

12.500 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding kosten van 

vervoer en opslag inboedel

12.500 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding bĳzonder glas 

en deuren van (hard)glas (module 

glasverzekering)

1.  Bĳzonder glas (gebrandschilderd, 

geëtst, gezandstraald of 

gebogen glas) max. 500 euro per 

gebeurtenis.                                                       

2.  Deuren van (hard)glas max. 1000 

euro per gebeurtenis. 

Onbeperkt

Maximale vergoeding inboedel in 

bĳgebouwen en kelderboxen

5000 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding inboedel in een 

garagebox met een ander adres

5000 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding inboedel onder 

afdaken, op balkons of in tuinen die 

bĳ de woning horen

5000 euro per gebeurtenis Onbeperkt

Maximale vergoeding inboedel 

in auto, caravan, aanhanger of 

kampeerauto

5000 euro per gebeurtenis 

250 euro bĳ diefstal

Onbeperkt

250 euro bĳ diefstal

Maximale vergoeding inboedel buiten 

Nederland maar binnen Europa

5000 euro per gebeurtenis 

250 euro bĳ diefstal

Onbeperkt

250 euro bĳ diefstal


