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Daar plukt ú de vruchten van!
We leven in een tijd, waarin u steeds
meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u
inzicht heeft in uw financiële situatie.
Dat u het totaalplaatje kent en weet
welke risico’s u wel en niet wilt dragen.
Alleen, met uw partner of gezin, of als
ondernemer.

Elkaar helpen. Ook als het even wat
minder gaat. Dat is waar Univé voor
staat. Univé is namelijk een coöperatie
en dat betekent: risico’s delen. Risico’s
die u niet alleen kunt of wilt dragen.
Dat geeft rust en zekerheid. Ook voor
de mensen om u heen. Onze adviseurs
kunnen u helpen kiezen. Met zo’n 150
vestigingen is er altijd een adviseur
van Univé bij u in de buurt.
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Woonverzekeringen:
uw woning en inboedel
goed verzekerd

www.unive.nl
www.unive.nl/woonverzekering

www.unive.nl/woonverzekering

Univé Woonverzekeringen

Woonverzekeringen: uw woning
goed verzekerd

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. Bij Univé kunt u deze risico’s afdekken met onze woonverzekeringen.
U kiest de verzekeringen die u nodig heeft en kunt bovendien kiezen voor
extra dekkingen. Zo verzekert u precies wat u nodig vindt. Als u meer dan één
verzekering afsluit, valt uw premie lager uit omdat onze woonverzekeringen
onderdeel zijn van het Univé verzekeringspakket.
Welke verzekeringen kunt u kiezen?
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■ Woonhuisverzekering of Woonhuisverzekering AllRisk
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■ Inboedelverzekering of Inboedelverzekering AllRisk
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■ Extra dekkingen: Kostbare Inboedel, Buiten-de-deur of Glas
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■ Kostbaarhedenverzekering
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Schade aan uw woning vergoed
Storm, brand, inbraak, kortsluiting

gespecialiseerd bedrijf nodig om de

Altijd voldoende verzekerd

of blikseminslag: er kan altijd iets

schaderesten op te ruimen. Of misschien

Univé zorgt ervoor dat uw woning altijd

gebeuren waardoor uw woning schade

heeft u vervangende woonruimte nodig.

voldoende verzekerd is. U krijgt bij een

oploopt. Met een Woonhuisverzekering,

Ook voor dat soort kosten ontvangt u een

totale verwoesting de herbouwwaarde

ook wel opstalverzekering genoemd,

vergoeding.

vergoed, ook als uw huis in de loop der

kunt u voor schade aan uw woning een

jaren meer waard is geworden. U hoeft in

vergoeding krijgen óf de schade wordt

Extra verzekeren: glas

principe niets te doen om de waardestij-

voor u hersteld.

Wilt u ook dat het glas in uw woning ver-

ging van uw woning mee te verzekeren.

zekerd is? Breid uw Woonhuisverzekering

Alleen als de bestemming van uw woning

dan uit met de glasdekking van Univé.

verandert moet u dit doorgeven.

U kunt bij Univé kiezen uit de Woonhuis
verzekering en de Woonhuisverzekering
AllRisk.

Woonhuisverzekering All Risk
Woonhuisverzekering
Nog uitgebreider verzekerd
Voor schade aan uw woning

De Woonhuisverzekering AllRisk kent

Misschien denkt u bij een Woonhuis

dezelfde dekking als de Woonhuis

verzekering vooral aan het risico dat uw

verzekering en biedt daarbovenop extra

huis door een forse brand in vlammen

vergoedingen. Zo is het glas in uw woning

opgaat. Maar u kunt ook bij minder grote

standaard verzekerd tegen ruitbreuk. Wij

schades een beroep doen op deze verze-

zorgen ervoor dat het glas vervangen

kering. Als door storm een boom op uw

wordt of we vergoeden de vervangings-

serre valt, als uw dak bezwijkt onder een

kosten.

dikke sneeuwlaag of als een inbreker uw
voordeur forceert, bijvoorbeeld.

Loopt uw woning schade op door een
ongelukje? Met de Woonhuisverzekering

Bijkomende kosten

AllRisk is ook deze schade gedekt. Dit

Als uw woning beschadigd raakt, kunt u

geldt bijvoorbeeld als er een emmer verf

te maken krijgen met bijkomende kosten.

omvalt, waardoor uw houten vloer is

U moet bijvoorbeeld maatregelen treffen

beschadigd.

om de schade te beperken of er is een
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Beschadigd of gestolen? Uw inboedel is
goed verzekerd

zaken, zoals laptops en sieraden, geldt

gingskosten betaald? Dan krijgt u die

een maximaal verzekerd bedrag van 500

vergoed.

Uw huis staat vol bezittingen waar u

Zowel tijdens het transport als op uw

euro. Zijn uw bezittingen meer waard of

Heeft u een huurwoning of een koopap-

aan gehecht bent. Van meubels tot ser

oude én uw nieuwe adres.

wilt u ook buiten Nederland verzekerd

partement? Vraag dan bij uw verhuurder

zijn? Kies dan voor de Kostbaarheden

of Vereniging van Eigenaren eens na wie

verzekering van Univé.

er opdraait voor de kosten van herstel bij

viesgoed en van woonaccessoires tot
kleding. Die inboedel vertegenwoordigt

Bijkomende kosten

een behoorlijke waarde. De meeste

Soms krijgt u bij schade te maken met

Nederlanders sluiten daarom een

bijkomende kosten. Als u zelf een scha-

Garantie tegen onderverzekering

zelf moet betalen, kunt u een glasdek-

inboedelverzekering af.

de-expert wilt inschakelen, bijvoorbeeld.

Of u nu kiest voor de Inboedelverzekering

king afsluiten. Dit kan alleen als aanvul-

Of als de schade aan uw inboedel zo

of voor de Inboedelverzekering AllRisk, u

ling op uw Univé Woonhuisverzekering,

groot is dat u tijdelijk ergens anders uw

heeft automatisch een garantie tegen

Inboedelverzekering of Inboedelverzeke

intrek moet nemen. Univé geeft u dan

onderverzekering. Dat betekent dat Univé

ring AllRisk. Bij de Woonhuisverzekering

een vergoeding voor die kosten.

altijd gegarandeerd de totale waarde van

AllRisk is glas standaard meeverzekerd.

Inboedelverzekering
Schade en diefstal
Een inbreker die waardevolle spullen

ruitbreuk. Als blijkt dat u die rekening

uw inboedel verzekert. U hoeft dus niet

steelt. Of inboedel die door brand ver-

Inboedelverzekering AllRisk

apart een inboedelwaardemeter in te vul-

Kostbare Inboedel

woest is. Die schade is verzekerd met de

De dekking die geldt voor de Inboedel

len of te kiezen voor een verzekerd bedrag.

Als u een Inboedelverzekering of een

Inboedelverzekering van Univé. Maar uw

verzekering vindt u ook bij de Inboedel

inboedel kan ook door andere oorzaken

verzekering AllRisk. Daarnaast biedt

Extra dekkingen: kiezen voor nog meer

waardevolle sieraden en horloges en

schade oplopen. Stel dat uw bank ver-

deze verzekering een vergoeding voor

zekerheid

andere kostbare inboedel zoals film- of

nield is omdat uw aquarium is gebroken.

schade aan uw inboedel die ontstaan is

Uw woonhuis (opstal) en inboedel kunt u

geluidsapparatuur, antiek of muziekin-

Dat uw vloer blank staat doordat er een

door een ongelukje in huis. Uw dochter

bij Univé goed verzekeren. Toch kan het

strumenten standaard meeverzekerd. Er

bevroren leiding is gesprongen. Of dat uw

die een glas rode wijn omgooit, waardoor

zijn dat u nog specifieke dekkingen mist.

geldt echter wel een maximum: voor lijf-

wasmachine onklaar raakt door een blik-

het vloerkleed beschadigd is, bijvoor-

Daarom kunt u uw verzekering uitbreiden

sieraden 5.000 euro, voor andere kost-

seminslag.

beeld.

voor nog meer zekerheid.

baarheden 10.000 euro. Zijn uw bezittin-

Inboedelverzekering Allrisk heeft, zijn

gen meer waard, dan kunt u met een
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Tuin, schuur en verhuiswagen

Extra verzekeren: Buiten-de-deurdekking

Glas

aanvullende dekking een hoger verze-

Ook als uw spullen niet in de woning zelf

Als u de deur uitgaat, neemt u soms

Als u kiest voor de Woonhuisverzekering

kerd bedrag kiezen voor uw kostbare

staan, maar in een bijbehorende ruimte

zaken van huis mee. Wat als die juist dan

van Univé, is daarin geen dekking voor

inboedel.

of in de tuin, zijn ze verzekerd. Denk aan

beschadigd raken of gestolen worden? U

ruitbreuk opgenomen. Dit risico kunt u

wasgoed aan de lijn, tuinmeubilair of de

kunt uw Inboedelverzekering AllRisk uit-

alsnog meeverzekeren. Als een ruit in uw

Wilt u een wereldwijde dekking voor

fiets in uw schuurtje.

breiden met een Buiten-de-deurdekking.

woning gebroken is, schakelen wij een

waardevolle spullen? Dan kunt u het

Gaat u verhuizen? Dan is uw inboedel

Uw spullen zijn dan overal in Nederland

professioneel herstelbedrijf in om het

beste een Kostbaarhedenverzekering

verzekerd tegen schade en diefstal.

tot 2.500 euro verzekerd. Voor een aantal

glas te vervangen. Heeft u zelf de vervan-

afsluiten.
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Kostbaarhedenverzekering: bescherming
voor uw waardevolle spullen
Kunst, antiek, een bijzondere collec

de exacte waarde van kostbare eigen-

De waarde van uw kostbaarheden veran-

dan krijgt u een vergoeding voor deze

tie of sieraden hebben niet alleen een

dommen. Om deze waarde vast te kun-

dert in de loop van de tijd. Voor sommige

kosten. Soms is herstel niet mogelijk. De

financiële maar ook een emotionele

nen stellen, vragen wij u om een recente

kostbaarheden rekenen we een vaste

vergoeding die u dan ontvangt, hangt af

waarde. Deze kostbaarheden verdienen

aankoopbon of taxatierapport. Als losse

afschrijving, voor andere moet u na ver-

van verschillende factoren. Hoeveel was

daarom een aparte verzekering. Dit is

kostbaarheden bij elkaar horen, kunt u ze

loop van tijd een nieuw taxatierapport

de inboedel of het waardevolle voorwerp

altijd maatwerk.

als geheel laten taxeren. De hoogte van

toesturen.

bijvoorbeeld waard toen de schade
optrad? Soms geldt er een maximale ver-

de premie hangt onder meer af van de
Waarde verzekerd

verzekerde waarde.

Wereldwijde dekking

goeding.

Wilt u een waardevolle verzameling of al

Een ander voordeel van de Kostbaar

uw lijfsieraden verzekeren? Met de

hedenverzekering is de wereldwijde dek-

Als de schade is ontstaan doordat u zelf

Kostbaarhedenverzekering verzekert u

king. Waar u uw kostbare spullen ook

roekeloos was, of doordat er slecht

mee naartoe neemt: ze zijn verzekerd

onderhoud is gepleegd, ontvangt u geen

tegen beschadiging, diefstal en verlies.

uitkering.

De Kostbaarhedenverzekering van Univé
is alleen af te sluiten in combinatie met

Wilt u precies weten wat er bij schade of

de Inboedelverzekering of de

diefstal gedekt is en wat u vergoed krijgt?

Inboedelverzekering AllRisk.

Raadpleeg dan de polisvoorwaarden op
www.unive.nl. Of neem contact op met

Wat krijgt u uitgekeerd?

uw Univé-adviseur.

Als u schade krijgt aan uw inboedel of uw
kostbaarheden, is dat bij Univé goed verzekerd. Kan de schade hersteld worden,
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Andere verzekeringen en hypotheken

De extra’s van Univé

Rechtsbijstand en aansprakelijkheid

zaken met verschillende banken en

Een conflict met een aannemer? Per

andere geldverstrekkers. De hypo-

ongeluk schade veroorzaakt bij uw

theekadviseur met wie u in gesprek

buren? Met de Rechtsbijstand

gaat, kan daardoor op zoek gaan naar

verzekering en de Aansprakelijkheids

de laagste hypotheekrente. Bovendien

Een persoonlijke benadering

woonhuis en uw inboedel te bescher-

verzekering van Univé verzekert u ook

zal hij ervoor zorgen dat uw hypotheek

Uw verzekeringszaken zijn uw eigen

men en schade te voorkomen. Kom

deze risico´s in en om de woning.

in alle opzichten bij uw situatie past.

verantwoordelijkheid. Misschien weet u

voor preventieadvies gerust eens langs

al precies wat u wilt en regelt u alles

bij een van onze vestigingen.

bij Univé op uw eigen manier. Dit kan

Nu en in de toekomst. Kijk voor meer
Hypotheek

informatie op www.unive.nl/hypotheek

Univé biedt niet alleen alle verzekerin-

of maak een afspraak met een van
onze hypotheekadviseurs.

ook online. Maar soms is het lastig om

Opzegservice

gen voor uw huis. U kunt ook bij ons

te bepalen welke verzekeringen voor u

Overstappen een gedoe? Als u uw ver-

terecht voor hypotheekadvies. Wij doen

geschikt zijn. Dan kunt u informatie

zekering onderbrengt bij Univé, regelen

vinden op onze website of in gesprek

wij de opzegging bij uw huidige verze-

Woonhuisverzekering

gaan met een van onze adviseurs. Zij

keringsmaatschappij.

Schade aan de woning

nemen de tijd om uw persoonlijke situ-

Bijkomende kosten

atie in kaart te brengen en verschillen-

Glas

de oplossingen met u te bespreken.

Schade door ongelukjes in huis

Standaard

All Risk

■

■

■

■

mee te verzekeren

■
■

Dat kan ook telefonisch. Zit u liever
met een adviseur om tafel? Kom dan

Tot wel 10% Pakketkorting bij

Inboedelverzekering

langs bij één van onze 150 vestigingen.

meerdere schadeverzekeringen

Op www.unive.nl/contact vindt u een

Univé staat bekend om haar goede

vestiging in de buurt.

prijs-kwaliteitverhouding. Maar het

Schade aan uw inboedel, incl. lijfsieraden tot 5.000
euro en andere kostbare inboedel tot 10.000 euro
Schade door ongelukjes in huis

kan nog voordeliger. Wanneer u
Preventie

meerdere soorten schadeverzeke-

U kunt zelf veel doen om brand en

ringen afsluit bij Univé, krijgt u tot

inbraak te voorkomen. Voor tips kunt u

wel 10% korting op uw totale premie.

kijken op www.unive.nl/preventietips.

Daarnaast profiteert u natuurlijk van

Ook onze adviseurs helpen u graag uw

het gemak van al uw verzekeringen
onder één dak. Lees er meer over op
www.unive.nl/pakketkorting.

Standaard
■

All Risk
■
■

Uw inboedelverzekering is uit te breiden met:
Buiten-de-deurdekking
Spullen overal in Nederland verzekerd tot 2.500 euro*)
Glasdekking
Kostbare inboedeldekking
Aanvullend te verzekeren tot gewenst bedrag
Kostbaarhedenverzekering
– Opgegeven waarde verzekerd
– Wereldwijde dekking

■
■

■

■

■

■

■

*) Voor een aantal zaken, zoals laptops en sieraden, geldt een maximaal verzekerd bedrag van 500 euro.
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.
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