
Woonverzekeringen
voor uw (t)huis

Alle verzekeringen voor zorgeloos wonen en leven 
Of u nu een woning bezit of huurt, het is een van de meest waardevolle zaken in uw leven. 
En uw huis herbergt doorgaans het merendeel van uw bezittingen. U moet er waarschijnlijk 

niet aan denken dat er iets ergs gebeurt met of in uw woning. Maar als er onverhoopt 
schade is, dan is het prettig te weten dat uw huis en inboedel goed verzekerd is.

Wij zetten hier de belangrijkste verzekeringen voor u op een rij:

Opstalverzekering
Of u nu in een klein appartement of een grote boerderij woont: een opstalverzekering is ver-
plicht voor elke huiseigenaar. Hiermee verzekert u uw huis tegen schade door bijvoorbeeld 
wateroverlast, brand, vandalisme of inbraak. Wat er dan precies verzekerd is? Uw huis zelf 
en alles wat daaraan vastzit. Het dak, de keuken, de garage. Zelfs inbouwapparatuur valt 
onder de opstalverzekering. Heeft u een koopappartement en regelt de Vereniging van 
Eigenaren (VvE) uw opstalverzekering? Controleer dan of u voldoende verzekerd bent.

Inboedelverzekering
Uw televisie, meubels, sieraden: het hoort allemaal bij uw inboedel. Dit zijn spullen die niet 
vastzitten aan het huis. U kunt ze bij een verhuizing oppakken en meenemen. Deze spullen 
kunt u beschermen met een inboedelverzekering. Raken ze beschadigd door brand of water-
schade? Worden ze gestolen bij een inbraak? De inboedelverzekering keert een bedrag uit.

 Aansprakelijkheidsverzekering
Stelt u zich eens voor: tijdens de verhuizing beschadigt u spullen van uw nieuwe buren. Een 
dikke kras op hun auto, bijvoorbeeld. Fijn om dan goed verzekerd te zijn. Een aansprakelijk-
heidsverzekering biedt in zo’n geval uitkomst. Maakt u, uw partner of een gezinslid per on-
geluk iets van een ander stuk? Dan vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering de schade.
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Rechtsbijstandverzekering
Ruzie met uw buren, de gemeente of de aannemer? Heel vervelend! Zeker als deze ruzie 
hoog oploopt. Zo hoog, dat u juridische hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld advies, of zelfs een 
advocaat. Dit kan aardig in de papieren lopen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, 

hoeft u deze kosten niet zelf te betalen. Een geruststellende gedachte!

Het is handig om verzekeringen bij dezelfde maatschappij af te sluiten, zodat 
bij schade geen discussie ontstaat over welke verzekeraar moet betalen.

Overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering, wat heeft dat nu met een koophuis te maken? 

De hypotheekverstrekker wil zeker weten dat u uw hypotheek afbetaalt. Ook als u, of uw 
partner, overlijdt. Daarom is deze verzekering vaak verplicht als u een hypotheek aangaat. 

Als u overlijdt, wordt de overlijdensrisicoverzekering gebruikt om de hypotheek af te lossen. 
Dat is fijn voor de hypotheekverstrekker, maar ook voor uw nabestaanden. Want die hoeven 

dan niet te verhuizen.

 Woonlastenverzekering
Met een woonlastenverzekering (of betalingsbeschermer) zorgt u ervoor dat u uw hypotheek 
kunt blijven betalen als u arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Een mogelijk extra vangnet 
voor inkomensterugval. Hypotheekadviseurs bieden de woonlastenverzekering vaak aan in 

combinatie met een lening of een hypotheek.
 

Wilt u weten welke van deze verzekering bij u en uw woonsituatie passen? Of wilt u een scan 
van uw huidige verzekeringen en kijken of u niet over- of onderverzekerd bent? Laat ons het  

voor u checken. Bel (0317) 61 39 66 voor meer informatie of een persoonlijk advies.
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