
Wat je van ons mag verwachten?
Je hebt een vraag over verzekeringen of risico’s. Als onafhankelijk financieel adviseur 
geven wij je advies en hulp. En dat kan meer of minder uitgebreid.  
In 4 stappen weet je wat onafhankelijk advies jou op kan leveren.  

HET TOTALE PLAATJE IN BEELD
Inventarisatie en analyse 1 5 x onafhankelijk

1. Bij een schade of als er iets fout
gaat, staan wij aan jouw kant

2. Wij vergelijken altijd verschillende
verzekeraars

3. Ook tijdens de looptijd kunnen wij
aanbod van andere verzekeraars
monitoren.

4. Wij zijn volledig vrij in onze
advisering

5. Wij komen voor je op richting de
verzekeraar

WELKE RISICO’S WIL JE 

NIET ZELF DRAGEN? 

WELKE RISICO’S ZIJN AL 

GEDEKT? 

Lidmaatschappen
(bijv. ANWB, Vakbond)

Andere verzekeringen (bijv. via
werkgever, productverzekeringen,
pechhulp, rechtsbijstand, ongevallen,
medische kosten)

Vereniging van Eigenaren

Gemeentelijke voorzieningen

Hoe groot is de kans?

Hoe groot is de schade? 

WELKE RISICO’S ZIJN ER?A

B

C

Gezin

Werk

Auto

Vrijwilligerswerk

Huis

Verhuren

Vakantie

Ondernemersactiviteiten

Uitlenen



ALTIJD UP TO DATE
Informatie en onderhoud 3 

GEEN GEDOE
Hulp bij schade4 

5 x meer dan alleen 
schadevergoeding

1. Alle papieren rompslomp uit
handen nemen

2. Water- of rookschade beperken

3. Persoonlijke eigendommen
veilig opslaan

4. Vervangend vervoer of
woonruimte regelen

5. Gevolgen van claim voor
premie bepalen

DE JUISTE DEKKING GOED GEREGELD
Advies en dekking2 

WELKE VERZEKERAAR KIES JE?

 Welke risico’s verzekeren?

Welke maatregelen om
schade te voorkomen?

WAT MOET JE NOG REGELEN? 

5 x voorwaarden die je nooit 
mag vergeten en die wij  
met jou bespreken

1. Vervangingswaarderegelingen

2. Maximale vergoedingen

3. (Beveiligings)eisen

4. Uitsluitingen dekking

5. Keuzevrijheid bij schade

 Welke polisvoorwaarden zijn voor jou belangrijk?

Wat zijn de eigen risico’s?

 Hoe goed is de verzekeraar?

 Wat betaal je aan all-in premie?

 Veranderingen in het product

 Veranderingen in wet- en regelgeving

 Veranderingen in je persoonlijke 
situatie

 Marktontwikkelingen
WELKE VERANDERINGEN 

VRAGEN OM ACTIE?

Maatregelen om grotere schade 
te voorkomen

Overbruggingsmaatregelen om 
tot herstel vooruit te kunnen 

Schade melden en goed 
omschrijven 

Eventueel regelen extra beoorde-
ling schade (contra-expertise) 

Zorgen voor juiste beoordeling 
schade en uitkering 

Zorgen voor goed en snel herstel 
van schade

Bepalen of schadeclaim mogelijk 
en gewenst is

WAT MOET ER GEREGELD 

WORDEN BIJ SCHADE?


