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Uw woning
en inboedel
goed
verzekerd

Thuis. Belangrijk
voor u, belangrijk
voor ons.

Natuurlijk bent u zuinig op uw woning en uw inboedel.
Maar hoe voorzichtig u ook bent, er is altijd kans op schade.
Bijvoorbeeld door brand, inbraak of extreem weer. Daarom is er
de woonverzekering van Univé. U kiest zelf welke risico’s u wilt
verzekeren. Bovendien krijgt u deskundig advies om schade te
voorkomen. Heeft u schade? Dan zorgen wij ervoor dat de schade
snel en goed geregeld wordt. Zo kunt u zorgeloos wonen.

Opstalverzekering

Inboedelverzekering

Een complete verzekering voor
schade aan uw woning.

Een complete verzekering voor
schade aan uw inboedel.

 Optie 1: Opstal Basis

 Optie 1: Inboedel Basis

 Optie 2: Opstal All Risk

 Optie 2: Inboedel All Risk

Kostbaarhedenverzekering
Een verzekering op maat
voor uw waardevolle spullen
met wereldwijde dekking,
als aanvulling op uw
inboedelverzekering.

 Optie 3: Inboedel All Risk
met Buitenshuis dekking

Aanvullende dekking
 Optie: Ruitbreuk
(standaard inbegrepen bij
Opstal All Risk)
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Aanvullende dekking
 Optie: Ruitbreuk
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Uw woonhuis (opstal) goed verzekerd
Brand, neerslag, storm, inbraak of lekkage: er kan altijd iets gebeuren waardoor
uw woning schade oploopt. Met een Opstalverzekering krijgt u voor schade aan uw
woning een vergoeding óf de schade wordt voor u hersteld. Aan u de keuze.
Zo kunt u zorgeloos wonen. U kunt kiezen voor de dekking Opstal Basis of Opstal
All Risk.

Opstal Basis: voor schade aan uw
woning
Misschien denkt u bij een opstalverzekering
vooral aan het risico dat uw huis in vlammen
opgaat. Maar wist u dat deze verzekering nog
veel meer soorten schades dekt? Als door
storm een boom op uw serre valt, als uw dak
bezwijkt onder een dikke sneeuwlaag of als een
inbreker uw voordeur forceert, bijvoorbeeld.
Bovendien zijn met de Opstalverzekering Basis
uw zonnepanelen en laadpalen ook verzekerd.
Bijkomende kosten
Als uw woning beschadigd raakt, kunt u
te maken krijgen met bijkomende kosten.
Bijvoorbeeld omdat u maatregelen moet
nemen om de schade te beperken. Of u moet
een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om de
schaderesten op te ruimen. Misschien heeft u
vervangende woonruimte nodig. Ook dat soort
kosten betalen wij.

Eigen risico



Bij schade aan uw woning
(opstal) heeft u, net als bij onze
inboedelverzekering de mogelijkheid
te kiezen voor een vrijwillig eigen risico
van € 250 in ruil voor premievoordeel.
Alleen voor stormschade geldt er voor
uw opstalverzekering een verplicht
eigen risico van € 250.

Opstal All Risk: meest uitgebreide
dekking inclusief Ruitbreuk
Met Opstal All Risk heeft u de meest
uitgebreide dekking. Zo bent u standaard
verzekerd tegen ruitbreuk in uw woning. Wij
zorgen ervoor dat het glas vervangen wordt of
we vergoeden de vervangingskosten. Loopt uw
woning schade op door een ongelukje? Dan is
ook deze schade gedekt. Denk bijvoorbeeld aan
een zware pan die op uw granieten aanrecht
valt, waardoor er een stuk uit is. Of een emmer
verf die omvalt, waardoor uw gieten vloer
beschadigt.
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Opstal: welke verzekering kiest u?

Opstal Basis

Opstal All Risk

( Uw woning verzekerd bij
schade door brand, neerslag,
storm, lekkage, inbraak of een
aanrijding.

( Uw woning verzekerd bij
schade door brand, neerslag,
storm, lekkage, inbraak of een
aanrijding.

( Automatisch garantie tegen
onderverzekering van uw
woning

( Automatisch garantie tegen
onderverzekering van uw
woning

( Wij betalen kosten van
vervangende woonruimte.

( Wij betalen kosten van
vervangende woonruimte.

( Wij betalen opruimings- en
saneringskosten tot € 100.000.

( Wij betalen opruimings- en
saneringskosten tot € 100.000.

( Ruime uitkering gebaseerd op
herbouw- of herstelkosten, u
krijgt terug wat u had.

( Ruime uitkering gebaseerd op
herbouw- of herstelkosten, u
krijgt terug wat u had.

( Uw tuin is voor € 50.000
meeverzekerd.

( Uw tuin is voor € 50.000
meeverzekerd.

( Uw zonnepanelen op uw
woning zijn verzekerd.

( Uw zonnepanelen op uw
woning zijn verzekerd.

( Uw laadpalen zijn verzekerd.

( Uw laadpalen zijn verzekerd.

( Uw woning bij verhuur
verzekerd bij schade door
brand, storm, inbraak en
diefstal (na inbraak).

( Uw woning bij verhuur
verzekerd bij schade door
brand, storm, inbraak en
diefstal (na inbraak).

( Keuze voor vrijwillig eigen
risico van € 250 in ruil voor
premievoordeel. Alleen voor
stormschade heeft u een verplicht eigen risico van € 250.

( Keuze voor vrijwillig eigen
risico van € 250 in ruil voor
premievoordeel. Alleen voor
stormschade heeft u een verplicht eigen risico van € 250.
( Standaard verzekerd tegen
ruitbreuk in uw woning.
( Ook schade aan uw woning
door een ongelukje is
verzekerd.
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Ruitbreuk
We betalen gebroken
glazen in ramen, ook glas
in lood en bijvoorbeeld
gebroken (douche)deuren.
Als een ruit in uw woning
gebroken is, kiest u zelf
of wij de schade voor u
regelen of dat u zelf de
ruit laat herstellen. In
dat geval betalen wij de
vervangingskosten aan u.
Deze dekking is trouwens
standaard inbegrepen bij
de Opstal All Risk.
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Uw inboedel goed verzekerd
Uw huis staat vol bezittingen waar u aan gehecht bent. Van meubels tot serviesgoed
en van woonaccessoires tot kleding. Die inboedel vertegenwoordigt een behoorlijke
waarde. De meeste Nederlanders sluiten daarom een inboedelverzekering af. Dat
geeft een veilig gevoel! U kunt bij Univé kiezen uit drie varianten: Inboedel Basis,
Inboedel All Risk en de Inboedel All Risk met Buitenshuis dekking.

Inboedel Basis: Schade en diefstal
Diefstal van waardevolle spullen, of inboedel
die door brand, storm, lekkage of water
beschadigd is: deze schade is verzekerd met de
Inboedelverzekering. Stel dat uw bank vernield
is omdat uw aquarium is gebroken. Of dat uw
tv onbruikbaar raakt door een blikseminslag.
De Inboedel Basis vergoedt ook schade door
rook en schroeien.

Soms krijgt u bij schade te maken met
bijkomende kosten. Als u zelf een schadeexpert wilt inschakelen, bijvoorbeeld. Of als
de schade aan uw inboedel zo groot is dat u
tijdelijk ergens anders uw intrek moet nemen.
Univé betaalt dan deze kosten.

Kostbare inboedel is standaard meeverzekerd
met de Inboedel Basis. Sieraden zijn standaard
meeverzekerd voor een totaalbedrag van
€ 5.000. Overige kostbare inboedel, zoals
beeld- en geluidsapparatuur, antiek, kunst,
verzamelingen en muziekinstrumenten voor
een totaalbedrag van € 10.000. U kunt deze
eventueel voor een hoger bedrag verzekeren.

Compleet en
voordelig

Univé woonverzekering
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Inboedel All Risk
De dekking die geldt voor de
Inboedelverzekering Basis vindt u ook bij de
Inboedelverzekering All Risk. Daarnaast biedt
deze dekking een vergoeding voor onverwachte
schade aan uw inboedel in de woning door
vallen, stoten of een ongelukje. Uw dochter
die een glas rode wijn omgooit, waardoor het
vloerkleed beschadigd is, bijvoorbeeld. Of uw
tablet valt op de stenen vloer en het scherm is
kapot. Wij betalen niet als de schade met opzet
is veroorzaakt.

Inboedel All Risk met Buitenshuis
dekking
Als u de deur uitgaat, neemt u soms
zaken van huis mee. Wat als die juist dan
beschadigd raken of gestolen worden? De
Inboedelverzekering All Risk met Buitenshuis
dekking biedt de All Risk dekking én uw spullen
zijn overal in Nederland buiten uw woning
verzekerd. We betalen maximaal € 2.500
per jaar. Deze dekking geldt, anders dan
bijvoorbeeld een reisverzekering, het hele
jaar ook bij dagjes uit. Voor een aantal dingen,
zoals laptops en sieraden, geldt een maximaal
verzekerd bedrag van € 500.
Zijn uw bezittingen meer waard dan wat er
standaard is meeverzekerd met de Inboedel All
Risk met Buitenshuis dekking en wilt u deze ook
buiten Nederland verzekerd hebben? Kies dan
voor de Kostbaarhedenverzekering met optie
voor een wereldwijde dekking. Dan kunt u uw
kostbare eigendommen op maat verzekeren.
U kunt de Kostbaarhedenverzekering afsluiten
in combinatie met de Inboedel Basis, Inboedel
All Risk en Inboedel All Risk met Buitenshuis
dekking. Kijk voor meer informatie op
unive.nl/kostbaarhedenverzekering.


Geen eigen risico bij schade aan
uw inboedel
Bij schade aan uw inboedel geldt
geen eigen risico. Of u kiest zelf voor
een eigen risico van € 250 in ruil voor
premievoordeel.

Univé woonverzekering
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Inboedel: welke verzekering kiest u?
Inboedel Basis

Inboedel All Risk

Inboedel All Risk met
Buitenshuis dekking

( Uw inboedel verzekerd bij
schade door brand, storm,
diefstal, neerslag en lekkage,
en ook door rook en schroeien.

( Uw inboedel verzekerd bij
schade door brand, storm,
diefstal, neerslag en lekkage,
en ook door rook en schroeien.

( Uw inboedel verzekerd bij
schade door brand, storm,
diefstal, neerslag en lekkage,
en ook door rook en schroeien.

( Garantie tegen onderverze
kering: altijd de totale waarde
van uw inboedel verzekerd.

( Garantie tegen onderverze
kering: altijd de totale waarde
van uw inboedel verzekerd.

( Garantie tegen onderverze
kering: altijd de totale waarde
van uw inboedel verzekerd.

( Bij verhuizing is uw inboedel
voor 6 maanden verzekerd op
uw oude en uw nieuwe adres.

( Bij verhuizing is uw inboedel
voor 6 maanden verzekerd op
uw oude en uw nieuwe adres.

( Bij verhuizing is uw inboedel
voor 6 maanden verzekerd op
uw oude en uw nieuwe adres.

( Wij betalen opruimings- en
saneringskosten tot € 100.000
en kosten van vervangende
woonruimte.

( Wij betalen opruimings- en
saneringskosten tot € 100.000
en kosten van vervangende
woonruimte.

( Wij betalen opruimings- en
saneringskosten tot € 100.000
en kosten van vervangende
woonruimte.

( Wasgoed, tuinmeubilair en
tuingereedschap verzekerd bij
brand en diefstal.

( Wasgoed, tuinmeubilair en
tuingereedschap verzekerd bij
brand en diefstal.

( Wasgoed, tuinmeubilair en
tuingereedschap verzekerd bij
brand en diefstal.

( Huurders- of eigenaarsbelang
standaard tot € 10.000
meeverzekerd.

( Huurders- of eigenaarsbelang
standaard tot € 10.000
meeverzekerd.

( Huurders- of eigenaarsbelang
standaard tot € 10.000
meeverzekerd.

( Uw inboedel bij verhuur
verzekerd bij schade door
brand, storm, inbraak en
diefstal (na inbraak).

( Uw inboedel bij verhuur
verzekerd bij schade door
brand, storm, inbraak en
diefstal (na inbraak).

( Uw inboedel bij verhuur
verzekerd bij schade door
brand, storm, inbraak en
diefstal (na inbraak).

( Geen eigen risico; bepaal
zelf of u kiest voor een eigen
risico van € 250 in ruil voor
premievoordeel.

( Geen eigen risico; bepaal
zelf of u kiest voor een eigen
risico van € 250 in ruil voor
premievoordeel.

( Geen eigen risico; bepaal
zelf of u kiest voor een eigen
risico van € 250 in ruil voor
premievoordeel.

( Schade aan uw inboedel in de
woning door een ongelukje is
verzekerd.

( Schade aan uw inboedel in de
woning door een ongelukje is
verzekerd.

( Schade door vallen en stoten
in de woning is verzekerd.

( Schade aan uw inboedel in de
woning door een ongelukje is
verzekerd.
( Uw spullen het hele jaar door
overal in Nederland buiten uw
woning verzekerd tot € 2.500.
Voor sommige rubrieken
betalen we maximaal € 500
per gebeurtenis.
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Uw inboedelverzekering naar wens uitbreiden?
Dat kan.
Uw woonhuis (opstal) en inboedel kunt u bij Univé goed verzekeren. Toch kan het zijn
dat u nog specifieke dekkingen mist. Daarom kunt u uw verzekering uitbreiden voor
nog meer zekerheid.

Aanvullende dekking: Ruitbreuk
Als een ruit in uw woning gebroken is, kiest u
zelf of wij de schade voor u regelen of dat u zelf
de ruit laat herstellen. In dat geval betalen wij
de vervangingskosten aan u. Deze dekking is
trouwens standaard inbegrepen bij de Opstal
All Risk.
Heeft u een huurwoning of een koopappar
tement? Vraag dan bij uw verhuurder of
Vereniging van Eigenaren na wie de kosten van
herstel bij ruitbreuk moet betalen. Als blijkt dat
u die rekening zelf moet betalen, kunt u een
de dekking Ruitbreuk afsluiten. Dit kan alleen
als aanvulling op uw Univé Opstalverzekering
Basis, Inboedelverzekering Basis, All Risk of All
Risk met Buitenshuis dekking.

Aanvullende dekking: waardevolle
inboedel voor een hoger bedrag
verzekeren
Met een Inboedel Basis, All Risk en All Risk met
Buitenshuis dekking, zijn waardevolle sieraden
en andere kostbare inboedel standaard
meeverzekerd. Er geldt wel een totaalbedrag
van € 5.000 voor sieraden en € 10.000 voor
andere kostbaarheden. Zijn uw bezittingen
meer waard dan wat standaard meeverzekerd
is? Dan kunt u aanvullend een hoger verzekerd
bedrag kiezen.

Hoeveel betaalt Univé bij
schade?
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Bij schade of diefstal krijgt u vaak via
uw verzekering een vergoeding. Zijn
de spullen niet ouder dan een jaar,
dan vergoeden we de nieuwwaarde.
Univé berekent de dagwaarde van
de spullen met behulp van een
afschrijvingstabel (kijk op unive.nl/
afschrijvingslijsten).
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Kostbaarhedenverzekering
Een verzekering op maat voor uw waardevolle spullen met wereldwijde dekking, als
aanvulling op uw inboedelverzekering.

Uw kostbare eigendommen wereldwijd
op maat verzekerd
Kunst, antiek, een collectie of sieraden
hebben vaak een bijzondere waarde. Deze
kostbaarheden verdienen daarom een aparte
verzekering. Dit is altijd maatwerk. Daarom
is de Kostbaarhedenverzekering een aparte
verzekering, naast uw Inboedelverzekering.
De Kostbaarheidsverzekering biedt wereldwijde
dekking tegen beschadiging van uw kostbare
spullen, ongeacht de oorzaak. Ook geheel of
gedeeltelijk verlies en diefstal zijn gedekt. Univé
onderscheidt vijf categorieën: sieraden, foto- en
filmapparatuur, gehoorapparaten, laptops en
muziekinstrumenten.

Univé woonverzekering

Om de waarde vast te kunnen stellen, vragen
wij om een recente aankoopbon of een
taxatierapport. De hoogte van de premie hangt
onder meer af van de verzekerde waarde. De
waarde van uw kostbaarheden verandert in de
loop van de tijd. Voor sommige kostbaarheden
rekenen we een vaste afschrijving, voor andere
vragen we u na verloop van tijd een nieuw
taxatierapport.
U kunt de Kostbaarhedenverzekering afsluiten
in combinatie met de Inboedel Basis, Inboedel
All Risk en Inboedel All Risk met Buitenshuis
dekking. Kijk voor meer informatie op
unive.nl/kostbaarhedenverzekering, lees onze
polisvoorwaarden op unive.nl of vraag het onze
adviseurs.

9

Zorgeloos wonen
met Univé

Met de woonverzekering van Univé bent u
nooit onderverzekerd!
Met onze opstal- en inboedelverzekeringen heeft u automatisch een garantie
tegen onderverzekering. U bent dus nooit te laag verzekerd.
Univé verzekert gegarandeerd de totale waarde
van uw inboedel. En is uw woning na een brand
onbewoonbaar geworden? Met de uitkering die
u ontvangt, kunt u de woning herbouwen, ook
als uw huis in de loop der jaren meer waard
is geworden. U hoeft in principe niets te doen
om de waardestijging van uw woning mee te
verzekeren.

• Door indexering houdt Univé uw
verzekeringen op peil. Zo lopen deze gelijk
met de waardestijgingen van de bouwkosten
en in de markt.
• De ruime uitkering is gebaseerd op de
herbouw- of herstelkosten. U krijgt terug wat
u had.

Andere verzekeringen en hypotheken
Bij Univé kunt u naast verzekeringen voor uw woning ook andere verzekeringen
en diensten afsluiten zoals een Rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekering
of een hypotheek.

Rechtsbijstand en aansprakelijkheid
Een conflict met een aannemer? Per
ongeluk schade veroorzaakt bij uw buren?
Met de Rechtsbijstandverzekering en de
Aansprakelijkheidsverzekering van Univé
verzekert u ook deze risico´s in en om de
woning.

Hypotheek

met verschillende banken en andere
geldverstrekkers. De hypotheekadviseur met
wie u in gesprek gaat, kan daardoor op zoek
gaan naar de laagste hypotheekrente. Hij zorgt
ervoor dat uw hypotheek in alle opzichten bij
uw situatie past. Nu en in de toekomst. Kijk
voor meer informatie op unive.nl/hypotheek
of maak een afspraak met een van onze
hypotheekadviseurs.

Univé biedt niet alleen alle verzekeringen
voor uw huis. U kunt ook bij ons terecht
voor hypotheekadvies. Wij doen zaken

Univé woonverzekering
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Daar plukt ú
de vruchten
van

Voorkomen en beperken

Dichtbij

U kunt zelf veel doen om schade zoals inbraak,
waterschade of brand te voorkomen. Denk aan
slimme apparatuur, brandveiligheidscursussen
of onderhoudsdiensten. Kijk voor tips op
unive.nl/preventietips of kom gerust langs bij
een van onze vestigingen.

Misschien weet u al precies wat u wilt en regelt
u alles via unive.nl. Maar soms is het lastig om
te bepalen welke verzekeringen voor u geschikt
zijn. Dan helpen onze adviseurs u graag. Zij
nemen de tijd om uw persoonlijke situatie in
kaart te brengen en verschillende oplossingen
met u te bespreken. Dat kan telefonisch via
0592 349 350 of gewoon aan tafel, op één van
onze vestigingen. Op unive.nl/contact vindt u
een vestiging bij u in de buurt.

Opzegservice
Overstappen een gedoe? Als u uw verzekering
onderbrengt bij Univé, regelen wij de opzegging
bij uw huidige verzekeringmaatschappij.

10% Pakketkorting
Wanneer u meerdere soorten verzekeringen
afsluit bij Univé, krijgt u tot wel 10% korting
op uw totale premie. Daarnaast profiteert
u natuurlijk van het gemak van al uw
verzekeringen onder één dak. Lees er meer
over op unive.nl/pakketkorting.

Univé woonverzekering

Hulp bij schade
Heeft u schade aan uw woning of inboedel, dan
wilt u graag dat dit snel geregeld wordt. Dat
begrijpen wij. Onze adviseurs staan voor u klaar
en zorgen ervoor dat de schade snel hersteld
wordt. Laat u liever zelf de schade herstellen?
Dan krijgt u de herstelkosten vergoed. Zo kunt
u zorgeloos wonen.

11

De zekerheid
van elkaar
helpen

In een tijd waarin veel verandert, biedt Coöperatie Univé de zekerheid van elkaar
helpen. We zijn dichtbij door onze ruim honderd winkels en online via onder
andere de Univé App. Al sinds 1794 helpen we risico's te voorkomen, schade te
beperken en alleen te verzekeren wat echt nodig is. Vanuit die doelen investeren
we ook in lokale, maatschappelijke en sportieve initiatieven. Wij zijn Univé, wij zijn
van onze leden en wij zijn van elkaar helpen. Daar plukt ú de vruchten van.
Lees er meer over op unive.nl.

Contact
Univé

Klantenservice

Alarmcentrale

Postbus 15

0592 349 350

Direct hulp • 24/7 bereikbaar

9400 AA Assen

unive.nl/klantenservice

+31 592 348 112

unive.nl

Deze brochure geeft een globale indruk. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u precies weten welke
schades Univé verzekert en op welke vergoedingen u kunt rekenen? Lees dan de polisvoorwaarden.

