Verzekeren van uw woning

Goed verzekerd? Zorg ervoor!
U wordt langdurig ziek. Of u moet geopereerd worden.
Uw auto wordt gestolen. Of u moet uw vakantie annuleren.
Een beetje risico, daar deinst u niet voor terug. Maar verstandig bent
u wel! U bent daarom goed verzekerd. Dit betekent óók dat u graag in
een goed verzekerd huis woont. Maar wie zorgt hier eigenlijk voor?
Uw huurhuis is tenslotte niet van u ...
Wat verzekeren wij voor u? En wat verzekert u zelf?
Dat leest u in deze brochure.
Wat doen wij?
Wij hebben een opstalverzekering ...

Onze huizen zijn ons erg veel waard. Zonder huizen geen huurders
tenslotte! Als er iets met onze woningen gebeurt, zijn de kosten vaak
enorm. Wij verzekeren ons daarom goed.

Met een opstalverzekering zijn onze woningen verzekerd tegen schade. Maar niet
alleen onze woningen, ook de fundering en de
bijgebouwen zijn verzekerd. Als eigenaar van
uw woning, nemen wij deze opstalverzekering voor onze rekening. U heeft hiernaar dus
geen omkijken!
Waarvoor?
Met een opstalverzekering zijn wij verzekerd
voor vele mogelijke schadeoorzaken. Zoals:
• brand
• blikseminslag en ontploffing
• storm
• schade door inbraak of een inbraakpoging
• onvoorziene lekkage van water of stoom.
Bijvoorbeeld door vorst, breuk en
verstopping.

Wij bieden u het 3-in-1 fonds
aan ...

Een verstopt toilet. Een kapotte ruit in de
deur. Alles lijkt tegelijk kapot te gaan. En
natuurlijk net als u een dure maand achter de
rug heeft ...
Gaat er iets kapot? Dan is dit vaak duurder
dan u denkt. Alleen al aan materiaalkosten
kunt u veel geld kwijt zijn. Daarom bieden
wij u het 3-in-1-fonds aan. Dit is een uiterst
voordelig fonds, waarmee u in één keer verzekerd bent tegen glasschade, verstoppingen
en klein huurdersonderhoud.
Hiervoor betaalt u slechts een kleine bijdrage
per maand. Wij nemen dan veel onderhoudwerk van u over dat normaal voor uw rekening komt. Vakkundig en snel. Zonder verdere
kosten!
Óók uw splinternieuwe serre of tuinhuisje!

Wat doet u?
U sluit een ‘huurdersbelangverzekering’ af ...

Uw nieuwe keuken staat prachtig! Nu de
nieuwe serre ook klaar is, voldoet uw huurwoning helemaal aan uw eigen wensen. Wat
een luxe.
Heeft u veranderingen, verbeteringen of
uitbreidingen aangebracht aan uw woning die
voor uw eigen rekening komen? Of die u heeft
overgenomen van de vorige huurder? Zoals
een keuken, badkamer of een schuurtje? Dan
adviseren wij u om een ‘huurdersbelangverzekering’ af te sluiten. Reden hiervoor is dat dit
niet verzekerd is via onze opstalverzekering.
Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen
maakt het huurdersbelang onderdeel uit van
de inboedelverzekering.

U heeft een inboedelverzekering ...

U weet het zeker: hij lag op uw nachtkastje,
naast uw bed. U was zó blij met uw nieuwe
iPod. En uw mobiele telefoon, met al uw telefoonnummers! Allebei weg ...
Een inboedelverzekering is een verzekering
tegen schade en diefstal die u aan uw inboedel kan oplopen. Dit noemen we ook wel uw
huisraad. U bent met een inboedelverzekering
over het algemeen verzekerd tegen schade
veroorzaakt door: brand, water, blikseminslag, storm, diefstal en vandalisme.
Waaruit bestaat uw inboedel?
Uw inboedel bestaat uit alle roerende zaken
die bij uw huishouden horen. Hiertoe behoren
ook plafond-, vloer- en wandafwerking zoals
behang.

U heeft een aansprakelijksheidsverzekering ...

Het kan iedereen overkomen. Maar waarom nou net ú! Die mooie theepot, in duizend stukjes.
En hij is niet eens van u ...
Een aansprakelijkheidsverzekering, ook wel WA-verzekering genoemd, beschermt u tegen het
risico van aansprakelijkheid. In principe dekt deze verzekering alle schade die u, uw gezinsleden of huisdieren aan anderen toebrengen. Zowel voor schade aan personen als voor schade
aan spullen.

Goed verzekeren is geen overbodige luxe!

Informatiemateriaal
Ons informatiemateriaal is gratis. Vraagt u
een brochure aan? Dan ontvangt u deze
binnen vijf werkdagen thuis.

Wat moet dat moet
In Nederland bent u verplicht een WAverzekering af te sluiten. Zorg daar dus voor!
WA-verzekering = verplicht

Onze brochures ...
... bekijken of downloaden via onze website
kan ook! Surf naar: www.thuisbijantares.nl.

Let op! U bent niet WA-verzekerd als ...
... u de schade opzettelijk veroorzaakt,
... uw schade uitsluitend financieel is.  

3-in-1
Wilt u meer weten over het 3-in-1-fonds?
Vraag dan onze brochure 3-in-1 fonds aan.

Heeft u vragen?
Of wilt u meer weten? Bel ons dan gerust.
Even langskomen of een e-mail sturen kan
natuurlijk ook. U leest onze adresgegevens
bovenaan deze pagina. Wij helpen u graag
verder!

3 x zo goed!
Net een beetje anders?
Niet iedere inboedelverzekering kent precies
dezelfde dekking. Ga dus goed na waarvoor u
zich precies verzekert!
Letselschade
Schade aan personen heet ‘letselschade’.
Hiertegen bent u verzekerd met een WAverzekering.
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Openingstijden:
Openingstijden:
Ma t/m vr 8.30 tot 12.30 uur vrije inloop, ma t/m do 12.30 tot 16.30 uur op afspraak.
MA t/m VR 8.30 tot 12.30 uur vrije inloop, MA t/m DO 12.30 tot 16.30 uur op afspraak.
Telefonische bereikbaarheid: ma t/m do van 8.30 tot 16.30 uur, vr van 8.30 tot 12.30 uur.
Telefonische bereikbaarheid: ma t/m do van 8.30 tot 16.30 uur, vr van 8.30 tot 12.30 uur.
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