U krijgt een korting van maar liefst 25% op de inboedelpremie als voor uw woning (zonder dat hiervoor een verplichting geldt) het Certificaat Veilige Woning van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen dan wel een Borg Certificaat
Woningbeveiliging klasse 1 is afgegeven.

Hulp in Natura
Met de Woonhuis- en Inboedelverzekering kunt u 24 uur
per dag, 365 dagen per jaar terugvallen op Hulp in Natura
bij schade aan uw woonhuis of inboedel. Deze hulp
bestaat uit het aanbrengen van noodvoorzieningen, het
doen van reparaties of het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. De speciale SchadeService van Avéro
Achmea zal u zo snel mogelijk helpen. De voordelen van
deze unieke vorm van dienstverlening zijn:
• Als het om een eenvoudige schade gaat is een schadeformulier niet noodzakelijk
• U hoeft geen nota’s vooruit te betalen
• U kunt rekenen op een snelle schadeafhandeling
• Bij spoedeisende gevallen wordt binnen 1 uur
contact opgenomen
• Dag- én nachtservice (7 dagen in de week)
• Reparaties worden uiterst vakkundig uitgevoerd
• Garantie op de reparatie

De AVP dekt de financiële gevolgen van schade waar u of
een andere verzekerde aansprakelijk voor bent. Daarbij
gaat het zowel om schade aan materiële zaken als aan personen. Heeft u een eigen woning, dan is ook uw aansprakelijkheid als huiseigenaar verzekerd. De AVP van Avéro
Achmea kent ook vergoedingsregelingen voor schade aan
geleende goederen en voor schade toegebracht met kleine
zeil- en roeiboten, alsmede surfplanken. Níet verzekerd
zijn bedrijfsmatige activiteiten en uw aansprakelijkheid als
bestuurder van een auto, motor of bromfiets.
De AVP geldt voor het hele gezin. Niet alleen u en uw
partner, maar ook uw minderjarige kinderen en huisdieren zijn verzekerd. Bovendien geldt de verzekering ook
voor meerderjarige kinderen die nog thuis wonen of vanwege studie uitwonend zijn. De ruime dekking van de AVP
van Avéro Achmea is daarnaast ook van kracht voor inwonende (groot-/schoon-)ouders, logés en huispersoneel
waarvan u de werkgever bent.

Meer info?
Het Woonpakket van Avéro Achmea biedt volop zekerheid.
U sluit het Woonpakket af bij uw verzekeringsadviseur. Bij
hem/haar kunt u ook met al uw vragen terecht.

Avéro Achmea: Reken daar maar op.
Kostbaarhedenverzekering
Het kan wenselijk zijn om naast de inboedelverzekering
voor uw kostbaarheden een aparte verzekering af te sluiten. Diefstal van sieraden is namelijk op de Inboedelverzekering tot maximaal € 5.000,- verzekerd. Bezit u
een groter bedrag aan sieraden, of andere kostbaarheden
dan doet u er verstandig aan een Kostbaarhedenverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering voor
particulieren

3751-03-04

Veroorzaakt u per ongeluk schade bij een ander, dan is de
kans groot dat u wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor
de financiële gevolgen. Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) van Avéro Achmea
hoeft u zich over deze financiële consequenties geen zorgen te maken.

Woonpakket

Inbraakbeveiliging

Bij Avéro Achmea kunt u rekenen op een breed scala
van financiële diensten en verzekeringsproducten.
Bouwstenen die u in staat stellen om - samen met uw
adviseur - tot een efficiënte en persoonlijke totaalaanpak
te komen. Tel daarbij op ons uitgebreide dienstenpakket.
Hulp in natura op diverse gebieden? U kunt op ons rekenen! Avéro Achmea maakt deel uit van de Achmea Groep,
met diverse werkmaatschappijen en meer dan 11.500
medewerkers één van de grootste financiële dienstverleners in Nederland.

Keuze uit
vier eersteklas
verzekeringen
Woonhuis-/Inboedelverzekering met een
Unieke dekking

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Scherpe premie
Hulp in Natura bij
schade aan woonhuis
of inboedel

Reken daar maar op.

Reken daar maar op.

Handig én overzichtelijk:
vier verzekeringen in één pakket

“Het Woonpakket biedt volop
keuzemogelijkheden plus een
scherpe premie!”
“Echt alles verzekeren vinden we niet
nodig. Maar voor sommige zaken heb
je gewoon een goede, solide verzekering nodig. Zoals je huis en je spullen

Woonpakket
Uw belangrijkste bezittingen en uw aansprakelijkheid
wilt u gewoon goed verzekerd hebben. Kiest u voor het
Woonpakket van Avéro Achmea, dan kiest u voor gemak,
overzicht en een aantrekkelijke premie. Bij het
Woonpakket bestaat er keuze uit vier verzekeringen: de
Woonhuisverzekering, de Inboedelverzekering, de
Kostbaarhedenverzekering en de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren.

Woonhuis - en inboedelverzekering
Uw persoonlijke eigendommen zijn heel wat waard. En
bent u eigenaar van uw woning, dan is ook dat een kostbaar bezit. U wilt graag onbekommerd genieten van uw
spullen en uw huis. Met de Uniek Woonhuis- en/of
Inboedelverzekering van Avéro Achmea is dat geen probleem. De Uniekverzekering koppelt een prima dekking
aan een scherpe premie.

erin. Plus je aansprakelijkheid tegenwoning, de kwaliteit van de bouwdelen en de inhoud van
de woning, kunt u vrij nauwkeurig zelf de herbouwwaarde van uw woning vaststellen. Gebruikmaken van de
Herbouwwaardemeter betekent dan ook dat u garantie
tegen onderverzekering heeft.
Om de waarde van uw inboedel te bepalen, kunt u
gebruik maken van de Inboedel-Waardemeter. Bepaalt u
hiermee de verzekerde waarde van uw inboedel, dan
krijgt u eveneens de garantie dat Avéro Achmea bij een
schade geen rekening zal houden met eventuele onderverzekering.

over derden. Onze adviseur raadde
ons het Woonpakket van Avéro
Achmea aan, omdat het Woonpakket
volop waar voor z’n geld biedt. Voor
je huis en inboedel een zeer complete
verzekering tegen een scherp tarief.
Hulp in Natura bij schade is een sterk
element. Bovendien biedt het
Woonpakket - met alle verzekeringen
op één polis - veel overzicht en
gemak. Kijk, dat is nu precies wat wij
nodig hebben.”

Het verzekerd bedrag van uw Uniekverzekering wordt
jaarlijks automatisch aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de herbouwkosten (woonhuis) dan wel de
waarde-index (inboedel). Deze gegevens worden jaarlijks
door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld.

Verzekerde bedragen
Voor het woonhuis geldt als verzekerd bedrag de herbouwwaarde: de kosten van herbouw van het woonhuis
op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. Voor de
inboedel geldt als verzekerd bedrag de nieuwwaarde: het
bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort
en kwaliteit te kunnen kopen.

Glasverzekering

Voor het vaststellen van het verzekerd bedrag van uw
woning heeft Avéro Achmea een handig hulpmiddel: de
Herbouwwaardemeter. Aan de hand van het type van de

Bent u huurder van een woning, dan kunt u een aparte
glasverzekering sluiten in combinatie met uw inboedelverzekering.

Glasschade is mee te verzekeren tegen een premietoeslag
van 20%. Dit geldt ook voor serres, voor zover bij het vaststellen van de herbouwwaarde de serre is meegenomen
bij het kwaliteitsniveau van de gevel en bij de vaststelling
van de inhoud van de woning.

Maarten en Jenny Zuurbier

