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Financiering
Aflopend krediet
-

Geldlener lost de lening binnen de looptijd van de kredietovereenkomst af volgens
een overeengekomen schema
Vervroegd aflossen is mogelijk, in sommige gevallen wordt er maximaal 1% boete
gerekend
Afgeloste bedragen kunnen niet worden opgenomen
Vaste rente

Aflopend krediet met opnamemogelijkheid
-

Geldlener lost de lening binnen de looptijd van de kredietovereenkomst af volgens
een overeengekomen schema van maximaal 120 maanden
Vervroegd aflossen is boetevrij mogelijk
Afgeloste bedragen kunnen wel worden opgenomen, echter alleen in de eerste 24
maanden
Vaste rente

Huurkoop
Voor huurkoop gelden dezelfde regels als voor een aflopend krediet, alleen wordt de
geldlener pas eigenaar als het krediet is ingelost.
Doorlopend krediet
-

Geldlener en kredietverstrekker spreken een kredietlimiet af
Boetevrij vervroegd aflossen is mogelijk
Afgeloste bedragen kunnen opnieuw worden opgenomen
Variabele rente

Dit product wordt niet meer verstrekt
Financial lease
-

Auto wordt gekocht met behulp van een gehele of gedeeltelijke financiering
Vast maandtermijn
Vaste looptijd
Geen kilometer beperking
Fiscaal voordeel: rente en investeringsaftrek mogelijk
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Verzekering
Huis & Wonen
Gezinsongevallen
Stel voor dat één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt, of nog erger als men komt te
overlijden als gevolg van een ongeval. De financiële gezinssituatie kan hierdoor
verslechteren. Een gezinsongevallenverzekering geeft een uitkering bij overlijden en bij
blijvende invaliditeit naar rato van het percentage van invaliditeit. Deze verzekering is een
sommenverzekering.
Particuliere Rechtsbijstand
Stel, u of uw gezin heeft problemen waarvoor u juridische hulp wilt. U heeft bijvoorbeeld
problemen met uw werkgever, u heeft problemen met een winkel door een kapot product, u
bent het niet eens met de behandeling van een arts of u krijgt geen bouwvergunning. Met
een rechtsbijstandverzekering kunt u zich voor hulp bij dit soort problemen verzekeren. U
ontvangt over het algemeen geen geldbedrag, maar deskundige hulp door de
rechtsbijstandsverzekeraar. In sommige gevallen kunt u recht hebben op door de overheid
gesubsidieerde rechtshulp. Dit hangt onder meer af van de hoogte van uw inkomen.
Welke juridische problemen precies zijn verzekerd, leest u in de polisvoorwaarden van de
verzekering. In ieder geval is het zo dat het moet gaan om:
-

problemen die nog niet speelden op het moment dat u de verzekering afsloot; en
problemen die op het moment van het afsluiten van de verzekering nog niet te
voorzien waren.

Vaak hanteert een verzekeraar een wachttijd op het moment dat u de verzekering afsluit.
Ook heeft u soms een eigen risico. In enkele gevallen hanteert de rechtsbijstandsverzekeraar
een drempel of franchise.
Aansprakelijkheid
Schade kan op heel veel manieren ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u onbedoeld
spullen van een ander beschadigt of dat iemand door uw schuld gewond raakt. In dat geval
kunt u ervan uitgaan dat u hiervoor meestal aansprakelijk bent. Een schadeclaim kan hoog
oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van de
aansprakelijkheid van u en uw gezin voor materiële schade en letselschade.
Materiële schade …
Gaat het om kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit
soort schade kost meestal weinig moeite.
… of letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat
de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde
situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de
schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer
(vrijwel) is genezen. Schade aan uw eigen spullen valt niet onder deze verzekering. Ook is
schade aan spullen die u huurt of leent niet altijd verzekerd. Het is onmogelijk alle situaties
in de polisvoorwaarden op te schrijven die verzekerd zijn. Iedere gebeurtenis is anders.
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Daarom staat vaak in de polisvoorwaarden wat niet verzekerd is. Bijvoorbeeld schade die u
met uw auto, motor, brom- of snorfiets veroorzaakt. Of schade die u tijdens uw werk
veroorzaakt. Voor dit soort schade bestaan andere verzekeringen. Schade die u met opzet
heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.
Inboedel
De spullen in uw huis kunnen op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan
zijn vaak groot. Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen
van dit soort gebeurtenissen. Voor het huis zelf kunt u een opstalverzekering afsluiten.
Over het algemeen dekt een inboedelverzekering schade aan de spullen in uw huis als
gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie.
Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Uitgebreidere dekking Vaak
kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. En voor zeer
waardevolle spullen, zoals sieraden, kunt u een speciale verzekering afsluiten. Dat is een
kostbaarhedenverzekering. Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.
Woonhuis
Opstal is een technische term voor een huis. Uw huis kan op veel manieren beschadigen. De
financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een opstalverzekering bent u verzekerd voor
de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Wanneer u voor uw koophuis een
hypotheek afsluit, bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Een
opstalverzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van uw huis afgesloten.
Over het algemeen dekt een opstalverzekering schade aan uw huis als gevolg van
bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u
met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De
polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar. Voor de verzekering geldt soms een eigen
risico.
Mobiele Apparatuur
Over het algemeen dekt een mobiele apparatuur verzekering schade aan uw mobiele
telefoon, tegenwoordig meestal smartphone, tegen alle van buiten komende onheilen.
Voornamelijk schade buiten huis, zoals vallen en waterschade komen vaak voor. Dit is niet
gedekt op een inboedelverzekering.
Herbouwwaardemeter
Met het invullen van een herbouwwaardemeter kan men het verzekerde bedrag van de
opstal bepalen. Dit wordt vastgesteld door middel van het aantal kubieke meters inhoud van
de woning en het soort woning. Er wordt een bedrag vastgesteld per kubieke meter. Met het
invullen verkrijgt men garantie tegen onderverzekering.
Inboedelwaardemeter
Met het invullen van een inboedelwaardemeter kan men het verzekerde bedrag van de
inboedel bepalen. Dit wordt vastgesteld door middel van een aantal specifieke vragen over
het gezin. Er wordt gekeken naar de samenstelling leeftijd en het inkomen. Met het invullen
verkrijgt men garantie tegen onderverzekering.
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Vakantie & Recreatie
Caravan
Uw caravan kan op veel manieren beschadigen. Kortsluiting heeft brand veroorzaakt. Hagel
heeft het dak beschadigd. Of vandalen hebben uw ruiten ingetikt. Met de caravanverzekering
kunt u schade door dit soort gebeurtenissen verzekeren
Over het algemeen dekt een caravanverzekering schade aan uw caravan veroorzaakt door
bijvoorbeeld brand, hagel, vandalisme of diefstal. Uw caravan zelf is dus verzekerd. Maar ook
spullen in, aan en op uw caravan. Welke spullen precies verzekerd zijn, leest u in de
polisvoorwaarden van uw eigen verzekering.
Kiest u voor een wettelijke aansprakelijkheidsdekking? Dan vergoedt de verzekeraar de
schade waarvoor u aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld als u schade met uw caravan aan
anderen veroorzaakt. Let op: u bent alleen gedekt als de caravan is losgekoppeld van uw
auto. Is de caravan aan uw auto vastgekoppeld? Dan is schade aan anderen gedekt onder
de verplichte WAM verzekering van de auto.
Materiële schade …
Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De
afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.
… of letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat
de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde
situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de
schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer
(vrijwel) is genezen. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor
de caravanverzekering geldt soms een eigen risico.
Reis en/of Annulering
Schade kan op heel veel manieren ontstaan. Maar ook op heel veel plaatsen. Met de reis- en
annuleringsverzekering bent u verzekerd voor schade die u en uw gezin tijdens uw reis
kunnen oplopen.
Over het algemeen dekt een reis- en annuleringsverzekering schade die u en uw gezin
tijdens uw reis lijden. Soms wordt een reis- en annuleringsverzekering per persoon gesloten.
Vraag bij het afsluiten van de verzekering na of deze dekking biedt voor het hele gezin of
reisgezelschap.
Materiële schade …
Gaat het om kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit
soort schade kost meestal weinig moeite.
… of letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat
de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde
situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de
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schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer
(vrijwel) is genezen.
In veel landen is een medische behandeling veel duurder dan in Nederland. Raakt u gewond
of wordt u ziek op reis? Dan vergoedt uw basis zorgverzekering de kosten tot het bedrag dat
uw behandeling
in Nederland zou kosten. Het bedrag boven deze kosten kan dan worden vergoed door een
aanvullende zorgverzekering of de reisverzekering als u op de polis een dekking voor
medische kosten heeft afgesloten. U kunt door een bepaalde gebeurtenis niet op reis. Dan
zorgt de verzekeraar ervoor dat u de kosten van de annulering van de reis terugkrijgt. De
meeste annuleringsverzekeringen vergoeden ook de annuleringskosten als u uw reis
tussentijds moet afbreken, bijvoorbeeld omdat een familielid ernstig ziek is geworden of
overleden is. U krijgt dan de reissom terug. Of een deel hiervan.
In uw polisvoorwaarden leest u precies wat geldige redenen zijn om de reis te annuleren.
Rampen of calamiteiten vallen vaak niet onder de annuleringsverzekering. Het
Calamiteitenfonds vergoedt soms de schade, of een deel hiervan. Veel mensen combineren
de reisverzekering en de annuleringsverzekering. Voor de verzekering geldt soms een eigen
risico. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed
Pleziervaartuigen
Als u een boot heeft, is het belangrijk om deze goed te verzekeren. Uw boot kan
beschadigen of worden gestolen. Maar het is ook belangrijk om u te verzekeren voor schade
die u aan anderen veroorzaakt met uw vaartuig. Daarvoor is de pleziervaartuigverzekering.
Over het algemeen heeft u bij een pleziervaartuigverzekering de volgende keuzes:
-

U verzekert alleen uw wettelijke aansprakelijkheid voor schade die u aan anderen
kunt veroorzaken met uw vaartuig.
U verzekert ook uw vaartuig zelf. Dat doet u WA-casco.

Wettelijke aansprakelijkheidsdekking
Kiest u voor een wettelijke aansprakelijkheidsdekking? Dan vergoedt de verzekeraar de
schade waarvoor u aansprakelijk bent. Schade aan uw eigen boot is met deze dekking dus
niet verzekerd.
Materiële schade …
Gaat het om kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit
soort schade kost meestal weinig moeite.
… of letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat
de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde
situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de
schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer
(vrijwel) is genezen.
Een WA-cascoverzekering dekt naast de aansprakelijkheidsschade ook schade aan uw eigen
vaartuig. Dit is schade door brand, een aanvaring, vandalisme of diefstal. De verzekeraar
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zorgt ervoor dat de schade door dit soort gebeurtenissen wordt vergoed. Niet alleen uw
vaartuig zelf is dan verzekerd, maar ook schade aan uw spullen in, aan en op uw vaartuig.
Welke spullen precies verzekerd zijn, leest u in de polisvoorwaarden.
Ook kunt u meestal een ongevallenverzekering afsluiten. Of dit is meeverzekerd op uw WAcasco verzekering. Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende
invaliditeit van de opvarenden door een ongeval. Hoe hoog deze uitkering is, leest u in de
polisvoorwaarden van uw pleziervaartuigverzekering. Soms heeft u een eigen risico. Schade
die u met opzet heeft veroorzaakt wordt nooit vergoed.
Fiets doorlopend
Vaak worden fietsen gestolen. Dit risico kan men verzekeren op een fietsverzekering. Over
het algemeen is enkel het risico van diefstal en in sommige gevallen beschadiging gedekt.
Het doorlopende karakter wil zeggen dat er geen eindtermijn aan de verzekering zit.
Kampeerauto
Stel, u veroorzaakt een ongeluk met uw auto of motor. De andere partij heeft schade.
Daarvoor bent u aansprakelijk. Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen (WAM verzekering) bent u verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan. De
WAM-verzekering is wettelijk verplicht als u een motorrijtuig bezit. Zonder deze verzekering
bent u strafbaar. Het maakt niet uit of uw motorrijtuig achter slot en grendel in de garage
staat.
Een WAM-verzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van u voor
schade veroorzaakt met een motorrijtuig. Een schadeclaim kan hoog oplopen en is vaak vele
malen hoger dan de premie die u betaalt voor de verzekering.
Materiële schade …
Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De
afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.
… of letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat
de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde
situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de
schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer
(vrijwel) is genezen.
Recreatiewoning/chalet
Een recreatiewoning wordt eigenlijk hetzelfde verzekerd als een woonhuisverzekering. Een
recreatiewoning kan op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak
groot. Met een recreatiewoning verzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen
van dit soort gebeurtenissen.
Fiets aflopend
Vaak worden fietsen gestolen. Dit risico kan men verzekeren op een fietsverzekering. Over
het algemeen is enkel het risico van diefstal en in sommige gevallen beschadiging gedekt.
Het aflopende karakter wil zeggen dat er een eindtermijn aan de verzekering zit. In de
meeste gevallen is dit drie jaar.
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E-bike
Of u nu fietstochten maakt voor uw plezier of uw fiets gebruikt voor woon-werkverkeer, uw
fiets brengt u waar u maar wilt en wanneer u wilt. Dat geeft u vrijheid. En dat wilt u graag
zo houden. Helaas is schade aan uw E-bike of nog erger, als uw E-bike wordt gestolen, niet
geheel te voorkomen. Als u dit overkomt wilt u graag snel en goed geholpen worden. Dat
kan met de E-bike verzekering. u bent na schade of diefstal snel weer mobiel. U kunt zich
verzekeren voor één, drie of vijf jaar.
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Verkeer & Vervoer
Bromfiets
Stel, u veroorzaakt een ongeluk met uw bromfiets. De andere partij heeft schade. Daarvoor
bent u aansprakelijk. Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM
verzekering) bent u verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan.
De WAM-verzekering is wettelijk verplicht als u een motorrijtuig bezit. Zonder deze
verzekering bent u strafbaar. Het maakt niet uit of uw motorrijtuig achter slot en grendel in
de garage staat. Een WAM-verzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid
van u voor schade veroorzaakt met een motorrijtuig. Een schadeclaim kan hoog oplopen en
is vaak vele malen hoger dan de premie die u betaalt voor de verzekering.
Materiële schade …
Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De
afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.
… of letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat
de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde
situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de
schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer
(vrijwel) is genezen.
Motorfiets
Stel, u veroorzaakt een ongeluk met uw motor. De andere partij heeft schade. Daarvoor bent
u aansprakelijk. Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM
verzekering) bent u verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan. De WAM-verzekering is
wettelijk verplicht als u een motorrijtuig bezit. Zonder deze verzekering bent u strafbaar. Het
maakt niet uit of uw motorrijtuig achter slot en grendel in de garage staat.
Een WAM-verzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van u voor
schade veroorzaakt met een motorrijtuig. Een schadeclaim kan hoog oplopen en is vaak vele
malen hoger dan de premie die u betaalt voor de verzekering.
Materiële schade …
Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De
afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.
… of letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat
de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde
situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de
schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer
(vrijwel) is genezen.
Personenauto
Stel, u veroorzaakt een ongeluk met uw auto. De andere partij heeft schade. Daarvoor bent
u aansprakelijk. Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
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(WAMverzekering) bent u verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan. De WAMverzekering is wettelijk verplicht als u een motorrijtuig bezit. Zonder deze verzekering bent u
strafbaar. Het maakt niet uit of uw motorrijtuig achter slot en grendel in de garage staat.
Een WAM-verzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van u voor
schade
veroorzaakt met een motorrijtuig. Een schadeclaim kan hoog oplopen en is vaak vele malen
hoger dan de premie die u betaalt voor de verzekering.
Materiële schade …
Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De
afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.
… of letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat
de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde
situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de
schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer
(vrijwel) is genezen.
Scootmobiel
Stel, u veroorzaakt een ongeluk met uw Scootmobiel. De andere partij heeft schade.
Daarvoor bent u aansprakelijk. Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen (WAMverzekering) bent u verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan. De
WAM-verzekering is wettelijk verplicht als u een motorrijtuig bezit. Zonder deze verzekering
bent u strafbaar. Het maakt niet uit of uw motorrijtuig achter slot en grendel in de garage
staat. Een WAM-verzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van u voor
schade
veroorzaakt met een motorrijtuig. Een schadeclaim kan hoog oplopen en is vaak vele malen
hoger dan de premie die u betaalt voor de verzekering.
Materiële schade …
Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De
afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.
… of letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat
de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde
situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de
schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer
(vrijwel) is genezen.
Pechhulp
De kans dat u pech krijgt is best groot: 1 op de 4 auto’s heeft jaarlijks pech in binnen- of
buitenland. Met een autoverzekering met pechhulp, weet u zeker dat u bij pech meteen weer
op weg wordt geholpen. De meest voorkomende varianten zijn:

Productenoverzicht – Blokweg Financieel Adviseurs BV – Versie juni 2022
10

-

Nederland: 24 uur per dag, 7 dagen per week deskundige hulp bij pech aan de auto,
aanhangwagen of caravan in heel Nederland. Ook in uw eigen woonplaats.
Europa: 24 uur per dag, 7 dagen per week deskundige hulp bij pech in de auto in
heel Nederland én in Europa.
Europa inclusief aanhanger: Europa: 24 uur per dag, 7 dagen per week deskundige
hulp bij pech in de auto, aanhangwagen of caravan in heel Nederland én in Europa.

Wat wordt er geregeld?
-

Reparatie ter plekke, ook standaard in uw woonplaats.
Uw auto wordt naar de dichtstbijzijnde garage gebracht.
U krijgt een rit naar huis.
U krijgt vervangend vervoer.
U krijgt een vervangende chauffeur.

Eendagskentekenverzekering
Een Eendagskenteken is, het woord zegt het al, een kenteken voor slechts één dag. Deze
wordt gebruikt om een geïmporteerde auto naar een keuringsstation van de RDW te rijden.
Een motorrijtuig moet WAM verzekerd zijn. Met een Eendagskentekenverzekering verzeker je
het voertuig voor een dag. Je hebt hiervoor wel het Eendagskenteken en chassisnummer van
de auto nodig.
Schadeverzekering voor Inzittenden
De Schadeverzekering dekt de letselschade en de materiële schade opgelopen door de
inzittenden door een ongeval met het verzekerde voertuig. In vergelijking met een
ongevallen-inzittendenverzekering biedt deze verzekering een veel ruimere dekking.
Je kunt als passagier claimen op deze verzekering bij schade door een ongeval. Het kan
hierbij bijvoorbeeld gaan om (zwaar) lichamelijk letsel waardoor je arbeidsongeschikt raakt.
Ook materiele schade is hiermee gedekt. Door een ongeval beschadigde bagage kun je
claimen bij de verzekeraar. De financiële schade bij het arbeidsongeschikt raken kan enorm
zijn. Als je niet meer kunt werken, kun je geen inkomen meer verdienen. De financiële
schade leg je neer bij de verzekeraar.
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Leven, inkomen en vermogen
Uitvaartverzekering
Een uitvaartverzekering keert uit bij overlijden van de verzekerde, en is bedoeld om de
kosten van een uitvaart te betalen. Ook na de werkelijke looptijd van de verzekering keert de
uitvaartverzekering uit. Er wordt waarde opgebouwd in de verzekering. Een
uitvaartverzekering kan tot uitkering komen in diensten, waarbij de uitvaartverzekeraar de
bedragen overmaakt naar de uitvaartverzorger. Er kan ook gekozen worden voor een
uitkering in geld, waarbij de nabestaanden zelf de uitvaartverzorger betalen.
Overlijdensrisicoverzekering
Net als bij een uitvaartverzekering keert de overlijdensrisicodekking uit bij overlijden van een
verzekerde. Echter, na de looptijd van de verzekering vervalt ook de dekking. Dus overlijdt
een verzekerde nadat de verzekering is beëindigd, dan komt de verzekering niet tot
uitkering. Ook wordt er geen waarde opgebouwd in de polis. De overlijdensrisicoverzekering
kan gekoppeld worden aan een hypotheek, waarbij de uitkering dan plaatsvindt naar de
hypotheekverstrekker.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Als u in loondienst bent, kunt u een ongeluk krijgen of ernstig ziek worden. Hierdoor wordt
het inkomen (tijdelijk of permanent) minder. Het kan dan lastig zijn bepaalde vaste lasten te
dragen. Om dit op te vangen kan een Arbeidsongeschiktheidsverzekering worden afgesloten.
Deze keert, onder vooraf afgesproken voorwaarden, uit bij arbeidsongeschiktheid.
Vaak kan in combinatie met deze verzekering een werkloosheidsdekking worden afgesloten,
welke een uitkering geeft bij onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde. Dit is een
tijdelijke dekking, die de duur van de WW volgt.
Spaarverzekering
Met een spaarverzekering bouwt u waarde op in een polis. Er wordt een looptijd
afgesproken; tijdens deze looptijd legt u eenmalig of periodiek een bedrag in. Door een
vooraf vaak vastgestelde rente maakt u hiermee rendement. Aan het einde van de looptijd
komt het saldo vrij.
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Bedrijf & Zekerheid
Aansprakelijkheid bedrijven
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht. Het is wel een
verstandige keuze. Uw bedrijf is aansprakelijk wanneer u of een medewerker tijdens het
werk schade of letsel toebrengt aan anderen. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de
financiële gevolgen.
Bestuurders aansprakelijkheid
De verzekering beschermt uw privévermogen tegen een verkeerde bestuurlijke beslissing. Of
u nu directeur of commissaris bent van een bedrijf of bijvoorbeeld penningmeester van een
vereniging. U sluit deze verzekering als directie of bestuur. Zo kunt u gemakkelijk
bestuurders aantrekken en houden.
Aansprakelijkheid beroepsfouten
Geeft u een verkeerd advies of voert u werk uit voor anderen dat onverwachte gevolgen
heeft? De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft bescherming van uw eigen vermogen
en bedrijf bij claims als gevolg van beroepsfouten.
Rechtsbijstand
Met de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering bent u als ondernemer goed beschermd. Zo
krijgt u juridische hulp en advies bij zakelijke conflicten. Bijvoorbeeld als u een conflict hebt
met een medewerker of een afnemer. Een rechtsbijstandverzekering wordt beheerd en
uitgevoerd door een rechtsbijstandsverzekeraar.
Milieuschade
Milieuschade op uw grond kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Het lekken van
stoffen als asbest, olie, mest of gewasbeschermers leiden tot forse bodem- en
watervervuiling. In dit soort gevallen vergoedt de milieuschadeverzekering uw kosten voor
de sanering. Ook als de milieuschade niet uw schuld is.
WEGAM
Als uw werknemers voor hun werk motorvoertuigen besturen, dan is er altijd kans op
ongelukken. Heeft een medewerker schade of loopt hij letsel op tijdens een zakelijke rit? Dan
bent u als werkgever al gauw aansprakelijk. De financiële gevolgen voor u als werkgever
kunnen dan groot zijn. Een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade
door of met motorrijtuigen standaard niet. Met een WEGAM-verzekering
(Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen) verzekert u zich alsnog tegen deze risico’s.
Gebouwen
Brand, inbraak, storm of een aanrijding kan voor flinke schade zorgen aan gebouwen. Met
de Gebouwenverzekering is uw bedrijfspand goed verzekerd. U sluit de
gebouwenverzekering los af of als dekking bij de Brandverzekering. De verzekering is
geschikt voor alle zakelijke gebouwen, zowel voor kleine ondernemers als voor grote
bedrijven.
Inventaris en goederen
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Door brand of inbraak kunt u in één klap uw goederenvoorraad verliezen. Ook schade aan
inventaris is al gauw een grote kostenpost. De Inventaris & Goederenverzekering verzekert
uw inventaris, machines en goederenvoorraad in uw bedrijfsgebouw tegen schade door
brand, storm, water en diefstal na inbraak. U kunt deze inventarisverzekering los afsluiten of
als dekking bij de Brandverzekering. De verzekering is zowel geschikt voor het MKB als voor
grote bedrijven.
Computer en elektronica
Een bedrijf kan niet zonder computers. Vallen computers en andere elektronische apparatuur
uit, bijvoorbeeld door brand of een cyberaanval? Dan heeft dat vaak direct gevolgen voor uw
bedrijf. U kunt geen facturen meer verzenden, of de productie valt stil. Met de Computer- en
elektronicaverzekering verzekert u zich hiertegen. Daardoor kunt u de schade snel herstellen
of apparatuur snel vervangen. Bedrijfsschade als gevolg van de (materiële) schade aan de
apparatuur kunt u bovendien meeverzekeren. Uw verzekering dekt de kosten om de
bedrijfsvoering op het oude niveau te brengen na (materiële) schade aan de apparatuur.
CAR (bouwprojecten)
Bij elk bouwproject gaat er wel eens iets mis. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld een
pand in aanbouw. Of uw onderaannemer maakt een fout waardoor schade ontstaat. Een
bouwplaats is bovendien een aantrekkelijk doelwit voor dieven en vandalen.
Met de CAR-verzekering beschermt u zich tegen deze risico’s. Of dit nu voor de duur van één
bouwproject is, of voor alle projecten het hele jaar door. Zo bent u verzekerd tegen schade
tijdens het werk op de bouwplaats, ook tijdens de onderhoudstermijn. Bovendien is het
transport van bouwmaterialen of onderdelen ook verzekerd.
Bedrijfsschade
Heeft uw bedrijf tijdelijke huisvesting nodig na een brand? Of kunt u als slager niet meer
werken door een kapotte koeling? Dan loopt u omzet mis, terwijl uw vaste kosten doorlopen.
De bedrijfsschadeverzekering verzekert u voor de misgelopen brutowinst door schade.
Bedrijfsschade kan ontstaan door schade aan uw bedrijfspand, uw inventaris of andere
bedrijfsmiddelen. Deze schade kan grote gevolgen hebben voor een bedrijf. Met de
Bedrijfsschadeverzekering vangt u de financiële gevolgen op bij vermindering van uw omzet.
De verzekering is zeer geschikt voor het MKB.
Zakelijke motorrijtuigen
Hiervoor geldt het zelfde al bij de reeds eerder beschreven motorrijtuigenverzekeringen.
Goederentransport en eigen vervoer
Rijden uw medewerkers in onderhoudsbusjes met gereedschap en andere uitrusting? Of
levert u bestellingen bij klanten? Dan kan diefstal of schade aan uw lading in de kosten
lopen. Met deze Goederentransportverzekering dekt u schade aan uw handelswaar en
bedrijfsuitrusting en diefstal of verlies van tijdens transport. Laat u als fabrikant, importeur
of groothandel grote ladingen vervoeren of stelt u speciale eisen aan een
transportverzekering? Dan is een maatwerk goederentransportverzekering meer geschikt.
Wagenparken
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De Wagenparkverzekering is bedoeld voor bedrijven met een wagenpark vanaf 10
personenauto’s, bestelauto’s en/of vrachtwagens. Is uw wagenpark groter dan 100
personen- en/of bestelauto’s, of heeft u meer dan 50 vrachtwagens? Dan is voor u onze
Stop-Loss wagenparkverzekering wellicht interessant. Bij een Stop-Loss verzekering stort u
een bedrag in een schadedepot. Hieruit worden de schades betaald. Hierdoor betaalt u een
lagere verzekeringspremie.
Werkmaterieel
Een vorkheftruck die een magazijnstelling raakt. Of een graafmachine die een leiding kapot
trekt. Bij schade aan uw machine of aansprakelijkheid voor schade aan anderen is een goede
materieelverzekering onmisbaar. Met de Werkmaterieelverzekering verzekert u vrijwel elk
materieel: van bulldozer tot daklift en van hijskraan tot heftruck. Werkmaterieel is niet alleen
kostbaar, maar na schade wilt u ook verder kunnen werken. Daarom is de
Werkmaterieelverzekering volledig afgestemd op de praktijk van uw bedrijf. Met een vlotte
polis afgifte, soepele schadeafhandeling en nuttig preventieadvies
Ziekteverzuim werknemers
Als uw werknemer door ziekte niet zijn werkzaamheden kan verrichten, schrijft de wet voor
dat de werkgever, maximaal 104 weken minstens 70 procent van het loon moet doorbetalen.
Met deze verzekering dekt u het financiële risico van deze loondoorbetalingverplichting af.
Ziekteverzuim kan een grote impact hebben op uw bedrijf en werknemers. U en uw zieke
werknemer zijn gebaat bij een snelle terugkeer van uw werknemer op de werkvloer. Wij
bieden u de mogelijkheid om de verzekering uit te breiden met een arbodienstverlening van
bijvoorbeeld arbodienstverlener Richting, ArboNed, Zorg van de Zaak of Arbo Unie. Deze
arbodiensten ondersteunen u bij de re-integratie van uw zieke werknemer.
Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen als u
arbeidsongeschikt wordt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt ervoor dat u
als ondernemer niet zonder inkomen komt te zitten als u niet kunt werken. U zorgt zelf voor
een financieel vangnet, omdat u meestal geen uitkering krijgt van de overheid. Als u
onverwacht ziek wordt of een ongeval heeft, ontvangt u via uw
arbeidsongeschiktheidsverzekering een maandelijkse uitkering. Als u zelfstandig ondernemer
bent, is een AOV een belangrijke verzekering om te overwegen. U wilt natuurlijk niet zonder
geld komen te zitten als u onverwacht ziek raakt.
Cyberrisk
Cybercrime is in de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden. De computer en
het internet zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse bedrijfsleven. Meer dan ooit
bent u afhankelijk van uw data en systemen. Van payrollgegevens tot klantenadressen, van
creditcarddata tot medische informatie. Een inbreuk op de beveiliging ervan heeft vrijwel
altijd gevolgen voor uw bedrijf. U kunt zich verzekeren tegen de gevolgen van onder meer
hacking, systeeminbraak, verloren gaan of gestolen worden van data of cyber-aanvallen.
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Hypotheek
Lineaire hypotheek
Het bruto termijnbedrag neemt af gedurende de looptijd. De lening wordt in gelijke stappen
afgelost, waarbij de uitstaande schuld in constant tempo afneemt. De hypotheek wordt
naarmate de looptijd vordert goedkoper.
Annuïteitenhypotheek
Het bruto termijnbedrag is gedurende de gehele looptijd hetzelfde bij een gelijkblijvende
rente. Naarmate de looptijd vordert verandert de verhouding aflossing: rente in het
termijnbedrag (in het begin veel rente / later meer aflossing)
Aflossingsvrije hypotheek
Een hypotheek waarbij de geldnemer zelf bepaalt hoe hij de lening aan het einde van de
looptijd aflost. In de hypotheekovereenkomst is hier niet over opgesteld. In de meeste
gevallen wordt de aflossingsvrije hypotheek afgelost uit verkoop van de woning.
Spaarhypotheek
Een hypotheek waarbij de geldnemer tijdens de looptijd niet aflost. Aan het einde van de
looptijd, of bij tussentijds overlijden wordt de hypotheek ingelost. Dit geschiedt door
uitkering van de spaarverzekering, of het vrijvallen van de bankspaarrekening. Dit product
wordt niet meer aangeboden voor nieuwe hypotheken.
Beleggingshypotheek
Een hypotheek waarbij de geldnemer tijdens de looptijd niet aflost. Aan het einde van de
looptijd, of bij tussentijds overlijden wordt de hypotheek ingelost. Dit geschiedt door
uitkering van de beleggingsverzekering, of het vrijvallen van de levensverzekering. Dit
product wordt niet meer aangeboden voor nieuwe hypotheken.
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