Zekerheidscheck
schadeverzekeringen
verzekering • bedrijfsrisico • hypotheek • pensioen

Zijn uw verzekeringen
op orde?
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Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij
uw huidige persoonlijke situatie. Daarom is het verstandig
uw verzekeringen periodiek te controleren. Uw situatie
kan ondertussen zijn veranderd. Of misschien bent u wel
verhuisd van een huur- naar een koopwoning. Ook de
waarde van uw bezittingen kan zijn gewijzigd. Dit kan
allemaal gevolgen hebben voor uw schadeverzekeringen.
In deze brochure geven we aan welke

De inboedelverzekering dekt onder

schadeverzekeringen belangrijk zijn en

andere schade aan:

waar u zoal op moet letten om deze

• kleding

actueel te houden. Ook geven we u

• meubels

een aantal handige tips waarmee u

• audiovisuele en computerapparatuur*

onder andere voorkomt dat u niet te

• sieraden*

veel verzekert.

• verzamelingen, kunst en antiek*

Wonen
Uw huis en de inrichting zijn een kostbaar
bezit. Een aanbouw en een nieuwe
inrichting kunnen ervoor zorgen dat
u niet meer goed verzekerd bent.
De inboedelverzekering

Tip
Met de aanvullende
buitenshuisdekking is
uw inboedel ook buiten
de deur verzekerd.
Denk aan sportspullen,
kinderwagen of een
smartphone.

In de loop der jaren neemt de waarde
van uw bezittingen vaak toe. Uw gezin
wordt groter en u koopt meer (en
duurdere) spullen. En misschien bent u
wel verhuisd naar een grotere woning.
Houd uw inboedelverzekering actueel
en geef wijzigingen tijdig door aan ons.

* Dit soort zaken zijn tot een maximumbedrag
verzekerd. Dit kunt u nalezen in uw verzekeringsvoorwaarden. Hebben deze zaken een waarde
boven het maximumbedrag? Dan adviseren we u
die apart te verzekeren met een kostbaarhedenverzekering.
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Ons advies
• Vul iedere vijf jaar een
inboedelwaardemeter in. De meeste
inboedelverzekeringen geven dan
automatisch een garantie tegen
onderverzekering. Zo voorkomt u
een hoop ellende in het geval van
schade aan uw inboedel.
• Overweeg de alle van buitenkomende
onheilen dekking af te sluiten.

Risico’s van
onderverzekering

Deze biedt meer dekking dan een

U heeft een inboedel met een

de premie nagenoeg gelijk is.

gewone inboedelverzekering, terwijl

waarde van € 100.000,-. Op uw
verzekeringspolis staat een

De woonhuisverzekering

verzekerd bedrag van € 75.000,-.

Heeft u een eigen huis? Dan heeft u

Dit betekent dat u maar drie kwart

waarschijnlijk ook een woonhuis- of

van uw inboedelwaarde heeft

zogenaamde opstalverzekering.

verzekerd en u dus bent onderver-

Als uw huis bijvoorbeeld afbrandt, zijn

zekerd. Stel nu dat de waterleiding

de financiële gevolgen namelijk groot.

in uw badkamer op de eerste
verdieping springt. Hierdoor heeft u

Risico’s

onder andere schade aan uw bank

In de loop der jaren kan de herbouw-

en vloerkleed op de begane grond.

waarde van uw woning toenemen,

Het totale schadebedrag aan uw

bijvoorbeeld door een aanbouw of

inboedel komt uit op € 10.000,-.

omdat u dubbelglas heeft aangebracht.

Uw inboedelverzekering vergoedt

Het gevolg hiervan is dat uw woning

dan maar drie kwart van de werkelijke

met een gelijkblijvend verzekerd

schade. In plaats van € 10.000,-

bedrag niet meer voldoende verzekerd

ontvangt u dus maar € 7.500,- van

is. Dit risico loopt u ook als u uw

uw verzekeringsmaatschappij.

woning een aantal jaren geleden
heeft gekocht en geen wijzigingen
heeft aangebracht.
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Ons advies

Herbouw- en
verkoopwaarde

Om ervoor te zorgen dat uw woonhuis

Bij een woonhuisverzekering stellen

we u iedere vijf jaar altijd een nieuwe

we het verzekerd bedrag vast op

herbouwwaardemeter in te vullen.

basis van de herbouwwaarde van uw

Ook als u geen wijzigingen heeft

woning. De herbouwwaarde zijn de

aangebracht aan uw woning. Daarmee

kosten die gemaakt moeten worden

heeft u meestal ook meteen een

om uw woning opnieuw op te

garantie tegen onderverzekering.

bouwen na bijvoorbeeld een brand.

• Daarnaast is het belangrijk dat u

goed verzekerd is én blijft, adviseren

De herbouwwaarde van uw woning

wijzigingen aan uw woning, zoals een

is vaak lager dan de verkoopwaarde.

aanbouw, zo snel mogelijk aan ons

Dit komt omdat de ligging van
uw woning en emotionele waarde

doorgeeft.
• Overweeg de alle van buiten komende

niet meegenomen wordt in de

onheilen dekking af te sluiten.

herbouwwaarde.

Deze biedt meer dekking dan een
gewone woonhuisverzekering, terwijl
de premie nagenoeg gelijk is.

Tip
Heeft u uw oude woning nog te koop staan en woont u
ondertussen al in uw nieuwe koopwoning? Als uw oude
koopwoning leegstaat, dan is de dekking op uw woonhuisverzekering vaak beperkt. Dit geldt ook als uw nieuwbouwwoning al is opgeleverd maar nog niet is bewoond. Meld dit
soort wijzigingen altijd direct bij ons.
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Personen

en schades door inkomstenverlies
kunnen voorkomen. De bedragen bij

We krijgen steeds meer bezittingen en

dit soort schades lopen vaak snel op.

worden steeds mobieler. De kans dat we
schade of letsel veroorzaken of oplopen

Ons advies

wordt steeds groter. De financiële

De schadebedragen die op een

gevolgen ervan kunnen ingrijpend zijn.

aansprakelijkheidsverzekering worden
geclaimd zijn de afgelopen jaren

De aansprakelijkheidsverzekering

behoorlijk gestegen. Daarom adviseren

Een basisverzekering die onmisbaar is,

we een standaard verzekerd bedrag

is de aansprakelijkheidsverzekering.

van minimaal € 1.250.000,-.

Deze biedt dekking tegen de financiële
gevolgen van schade die u, uw partner,

De rechtsbijstandverzekering

uw kinderen of uw huisdieren onbedoeld

U raakt verzeild in een conflict met

toebrengen aan een ander.

bijvoorbeeld uw buren of werkgever.
Dan is het prettig als u kunt terugvallen

Risico’s

op uw rechtsbijstandverzekering.

Aansprakelijkheidsschades zijn vaak

Zo bent u verzekerd van juridische hulp

materiële schades. Bijvoorbeeld de

door experts. Zonder dat u zich daarbij

voetbal van uw spelende kinderen die

zorgen hoeft te maken over de kosten

bij de buren door de ruit gaat. Ook

van een eventuele rechtszaak.

immateriële schades zoals letselschade

Tip
(Tijdelijke) verhuur van uw (vakantie)woning is niet verzekerd
op uw aansprakelijkheidsverzekering. U kunt als verhuurder/
eigenaar bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld voor
schade aan de auto van de huurder door een afgewaaide
dakpan. Meld verhuur van uw woning bij ons, zodat we u
passend kunnen adviseren.
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De uitvaartverzekering

Tip

Deze verzekering vergoedt de kosten

Het is ook mogelijk om via een
organisatie, zoals bijvoorbeeld
de vakbond, Consumentenbond of Vereniging Eigen
Huis, juridische ondersteuning
aan te vragen.
De ondersteuning van
deze organisaties gaat vaak
niet verder dan juridische
conflicten gerelateerd aan
hun eigen aandachtsgebied.

van een uitvaart. U kunt hierbij kiezen
tussen een eenmalig geldbedrag of
een vergoeding in natura.
Risico’s
Een standaarduitvaart kost al snel
€ 7.000,-. En als u speciale wensen
heeft, dan kan dit bedrag snel oplopen.
Veel uitvaartverzekeringen zijn lang
geleden afgesloten zonder het
verzekerd bedrag in de tussentijd
aan te passen. Het kan dus zijn dat
u onvoldoende bent verzekerd.
Ons advies

Risico’s

Met een uitvaartverzekering voorkomt

De kosten van juridische ondersteuning

u onaangename financiële verrassingen

lopen al snel op. De overheid biedt wel

voor uw nabestaanden. We adviseren

financiële ondersteuningsmogelijkheden.

een standaard verzekerd bedrag van

Maar uw inkomen of vermogen zijn al

minimaal € 7.000,-.

snel te hoog waardoor u niet meer in
aanmerking komt voor deze financiële
ondersteuning.
Ons advies

Tip

Wilt u zeker zijn van juridische hulp

Kinderen tot 18 jaar zijn vaak
gratis meeverzekerd. Laat ze
dan wel bijschrijven op uw
uitvaartverzekeringspolis.

met een uitgebreide dekking en
vergoeding? Sluit dan een rechtsbijstandverzekering af.
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Verkeer

Ons advies
• Heeft u een auto die zeven jaar of

Als u bijvoorbeeld een auto heeft, dan

ouder is? Dan is een WA beperkt

is een verzekering voor wettelijke

cascodekking meestal voldoende.

aansprakelijkheid (WA) verplicht.

Eventuele gedekte schade krijgt

Daarnaast is het mogelijk uw auto

u dan vergoed op basis van de

uitgebreider te verzekeren. Daarin

dagwaarde van uw auto.

zijn verschillende mogelijkheden.

• Als u geen aparte rechtsbijstandverzekering met verkeersdekking

De autoverzekering

heeft, sluit dan een aanvullende

De autoverzekering dekt schade die

dekking voor rechtsbijstand op uw

u met uw auto aan andere partijen

autoverzekering. Hiermee hoeft

toebrengt. Schade aan uw eigen

u niet zelf de schade te verhalen op

auto kunt u verzekeren met een

een andere partij, als u bijvoorbeeld

cascodekking. Ook een aanvullende

wordt aangereden en uw auto heeft

ongevallenverzekering, schade-

geen volledige cascodekking.

verzekering inzittenden en een

• Sluit een aparte schadeverzekering

verzekering voor rechtsbijstand

inzittenden (SVI) af. Deze dekt

kunt u apart afsluiten.

letselschade aan de inzittenden
van uw auto maar ook schade aan
kleding en bagage van de inzittenden
tot een bepaald bedrag.
Zelfs inkomstenverlies als gevolg van
een auto-ongeval is meeverzekerd
met de SVI.
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Dagwaarde- en
nieuwwaarderegeling
• Schadeherstel aan uw auto wordt
vergoed op basis van de herstel
kosten. Als deze kosten hoger zijn
dan de dagwaarde van uw auto,
dan wordt uw auto total loss
verklaard. U ontvangt in dat geval
de dagwaarde van uw auto. De
dagwaarde wordt bepaald aan de
hand van de leeftijd van de auto,
het aantal gereden kilometers en

Tip

eventuele eerdere schades die

Sommige autoverzekeringen
hebben een standaard of
losse dekking voor hulpverlening in het buitenland.
Als u zo’n dekking heeft,
hoeft u deze niet nog eens
apart te regelen via een
pechhulpdienst.

niet zijn hersteld.
• Als u een nieuwe auto koopt,
dan geldt over het algemeen
de nieuwwaarderegeling. Als uw
auto total loss is of bijvoorbeeld
wordt gestolen, dan krijgt u
meestal gedurende het eerste
jaar de nieuwwaarde van uw
auto uitgekeerd. In het tweede en
derde jaar is de schade-uitkering
dan gebaseerd op een afschrijvingspercentage van de nieuwwaarde.
Na die periode geldt pas de
dagwaarde als uw auto total loss
wordt verklaard of gestolen.
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Recreatie

Ons advies
• Bij een doorlopende reisverzekering

U gaat op zomervakantie, een keer een

adviseren we u ook een doorlopende

weekendje weg en misschien gaat u

annuleringsdekking mee te verzekeren.

ook nog skiën. U wilt dan onbezorgd
genieten.
De doorlopende reisverzekering
Een doorlopende reisverzekering is al
snel voordeliger dan iedere keer een
losse reisverzekering afsluiten. Met
een doorlopende reisverzekering gaat
u áltijd goed verzekerd op reis. Ook
tijdens uw weekendtripje Maastricht.
Onder andere schade bij reisongevallen,
verlies en diefstal van bagage en
vervangend vervoer bij autopech zijn
gedekt met deze verzekering.
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Tip
Heeft u nog de juiste aanvullende
dekkingen op uw reisverzekering?
Een wintersportdekking is
bijvoorbeeld niet nodig als u
zeker weet dat u toch niet
meer op wintersport gaat.
Een werelddekking is alleen
noodzakelijk als u ook buiten
Europa op vakantie gaat.
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Over Zicht
Wij helpen u bij het maken van
bewuste keuzes over financiële
risico’s. Bijvoorbeeld door samen
goed vooruit te kijken. En door uw
wensen en situatie in kaart te brengen. Maar ook door na te denken
over verschillende oplossingen.
Dit doen we met persoonlijk advies
en financiële producten die aansluiten bij de fase van uw (zakelijk) leven.
Daardoor kunt u zich richten op de
dingen waar het in uw leven écht om
draait. Dat is gelukkig geregeld!
Zicht heeft meer dan 100 jaar
ervaring met onafhankelijke advisering van bedrijven en particulieren.
Vandaag de dag zijn we één van de
toonaangevende adviesbedrijven
van Nederland en onderdeel van
NN Group. Vanuit 20 vestigingen
adviseren onze 500 deskundige
medewerkers u graag.
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www.zichtadviseurs.nl

