Buitenshuisdekking
Schade buiten uw woning verzekert u met de buitenshuisdekking van Zicht

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

U bent dan óók
buiten verzekerd
voor verlies,
diefstal of
beschadiging
van uw spullen

Uw bezittingen in huis zijn verzekerd met uw inboedelverzekering. Bijvoorbeeld uw kleding, geluidsapparatuur
en inrichting. Maar ook uw fotocamera, smartphone
en tablet. In de praktijk blijkt dat schade aan
smartphones of zonnebrillen vaker buiten de woning
voorkomt. Op een inboedelverzekering kunt u deze
schade helaas niet verhalen.
Uw spullen ook buiten uw woning verzekerd
Daarom hebben wij voor de inboedelverzekering van het Zicht privépakket
een aanvullende dekking ontwikkeld. Met de buitenshuisdekking zijn uw
spullen ook buiten uw woning verzekerd.

Reparatieservice
Om het u gemakkelijk te maken heeft de buitenshuisdekking
een reparatieservice. Deze is speciaal voor tablets en smartphones.
Hoe dat werkt? Als u schade heeft, stuurt u uw beschadigde apparaat
naar onze reparateur. Die zorgt dat het snel gerepareerd wordt.
En is het niet te repareren? Dan ontvangt u afhankelijk van de
ouderdom van het apparaat de dagwaarde. Soms de nieuwwaarde.
U kunt dan zelf een nieuw apparaat kopen.

Basisdekking en topdekking
De buitenshuisdekking heeft twee varianten. De basisdekking en de topdekking. Zo kunt u zelf kiezen welke variant het
beste bij u past. De basisdekking kost € 70,- aanvullende premie per jaar en de topdekking kost € 125,- extra premie
per jaar. Dit is exclusief poliskosten en assurantiebelasting. Bij de basisdekking heeft u een eigen risico van € 50,- per
schadegeval. Bij de topdekking heeft u geen eigen risico. Als u pakketkorting krijgt op uw inboedelverzekering dan
geldt deze korting ook voor de buitenshuisdekking.

Wat is er verzekerd?

Basisdekking
maximaal bedrag

Topdekking 		
maximaal bedrag

Audioapparatuur

€

450,-

€

750,-

(Zonne)brillen

€

450,-

€

750,-

Contactlenzen

€

450,-

€

750,-

Draagbare dvd-spelers, film-, foto- en videoapparatuur

€

1.500,-

€

2.000,-

Gehoorapparaten

€

450,-

€

750,-

(Sport)horloges

€

450,-

€

750,-

Kinderwagens

€

750,-

€

750,-

Kleding

€

450,-

€

750,-

Laptops en tablets

€

750,-

€

1.500,-

Muziekinstrumenten

€

750,-

€

1.500,-

Navigatieapparatuur

€

450,-

€

750,-

Rollators

€

450,-

€

750,-

Sieraden

€

450,-

€

750,-

Smartphones

€

450,-

€

1.000,-

Sportspullen

€

750,-

€

750,-

Barbecue

€

750,-

€

1.250,-

Trampoline

€

750,-

€

1.250,-

Binnen de voorwaarden zijn een aantal uitsluitingen.
U bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade als u
spullen uitleent aan een ander. Alle uitsluitingen kunt u
vinden in de aanvullende verzekeringsvoorwaarden op
www.zichtadviseurs.nl/buitenshuisdekking

Vanaf
€ 5,83
extra premie
per maand

Wilt u meer
informatie over de
buitenshuisdekking?
Of wilt u de inboedelverzekering
met buitenshuisdekking
uitbreiden of een vrijblijvende

Hoe wordt de waarde bepaald?

offerte ontvangen?

Soms is de schade aan uw tablet of smartphone niet meer te repareren.

Neem dan contact op met ons.

Dan krijgt u een vergoeding. In het eerste jaar krijgt u de nieuwwaarde

www.zichtadviseurs.nl/

vergoed. Dat is het bedrag waarvoor u een nieuw apparaat kan kopen.

buitenshuisdekking

Na het eerste jaar krijgt u de dagwaarde.
Dat berekenen we zo:
• In het 2e jaar nieuwwaarde -/- 25%
• In het 3e jaar nieuwwaarde -/- 50%
• In het 4e jaar nieuwwaarde -/- 75%
• In het 5e jaar en daarna nieuwwaarde -/- 80%

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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