Wonen
Uw huis en de inrichting ervan is een waardevol en kostbaar bezit. Of het nu gaat om een klein ongelukje of een
grote schade, een woonhuis- en inboedelverzekering is belangrijk. Welke optie u ook kiest, wij zorgen ervoor dat u
onbezorgd kunt genieten van uw woning! Het Zicht privépakket geeft u zekerheid, met de verzekeringen uit de
categorie Wonen.

Woonhuis- en inboedelverzekering
De woonhuis- en inboedelverzekering geeft dekking voor schade bij onzekere en onverwachte gebeurtenissen.
Er is dekking voor de gebruikelijke schadeoorzaken zoals: brand, storm, water, bliksem en diefstal.
Maar bijvoorbeeld ook voor allerlei dagelijkse ongelukjes. Dit is de meest uitgebreide dekking die beschikbaar is.

Woonhuisverzekering
De woonhuisverzekering gaat verder dan alleen uw woning. De verzekering dekt ook schade aan bijgebouwen,
garage, tuinhuisje, erfafscheidingen, een laadpaal op eigen terrein en de zonnepanelen. Op de woonhuisverzekering
is ook schade aan uw tuin, zoals de bestrating en de beplanting gedekt. De opruimingskosten na een schade zijn
ook meeverzekerd.
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Combinatiedekking voor huiseigenaren

De inboedelverzekering geeft dekking voor schade aan
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Glasdekking
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