Onbezorgd genieten van
uw nieuwe huurwoning?

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Bent u al begonnen
met inpakken? Helaas bent u, als de dozen na enkele dagen zwoegen
opgestapeld staan in uw nieuwe woonkamer, nog niet klaar met uw
verhuisproces. Bent u financieel voldoende beschermd tegen het
overlopen van uw wasmachine, lekkage en andere ongemakken?
Vanaf de eerste dag dat u in uw nieuwe woning woont bent u verantwoordelijk
voor eventuele schade die u zelf of een andere huurder aan het
perceel toebrengt. De twee belangrijkste verzekeringen zijn daarom de
aansprakelijkheids- en inboedelverzekering.
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Aansprakelijkheidsverzekering
Een glas rode wijn gemorst op lichte
vloerbedekking tijdens iemands feestje?
Een ruit die kapot wordt geschoten
door uw kinderen? Of een meer serieus
ongeluk, als uw vriend(in) van de trap
valt omdat de leuning losschiet en daar
blijvend letsel aan over houdt? Met
een aansprakelijkheidsverzekering voor
particulieren (AVP) bent u verzekerd voor
dit soort ongelukkige gebeurtenissen.

Inboedelverzekering
De waarde van uw inboedel is hoger
dan u denkt. De kosten van bijvoorbeeld
brand, zijn dan ook enorm. Ook een
kleine brand, waarbij de woning speciaal
moet worden gereinigd en u tijdelijk
ergens anders moet verblijven, of een
inbraak hebben vervelende gevolgen en
flinke kosten. Een inboedelverzekering
helpt u hierbij. Ook schade door eigen
schuld, bijvoorbeeld het omstoten van
een kop thee over de laptop, is gedekt.

100% onafhankelijk
Onze afdeling Verzekeren is 100% onafhankelijk en helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes in
het uitgebreide aanbod verzekeringsproducten. Zo vergelijkt u appels met appels en vinden we samen
voor u het meest passende pakket. Naast aansprakelijkheids- en inboedelverzekering adviseren wij
onze relaties o.a. over levens-, doorlopende reis-, autoverzekeringen en nog veel meer. Kijk voor een
uitgebreid overzicht en de mogelijkheden op onze website.
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