
  

  

   

 

       

 
    

 

 
      

 

Onderscheidende kenmerken 
 
Paardekooper Private Insurance te Bilthoven is een van de weinige assurantiekantoren dat zich richt op 
het verzekeren van particulieren in het hogere segment van de Nederlandse markt. Wij zijn aangesloten 
bij het Private Insurance Network, waardoor wij nog beter in staat zijn om vanuit uw behoeften de beste 
verzekeringsoplossingen tegen scherpe tarieven aan te bieden.  
 

Specialist in het verzekeren van rietgedekte objecten en (exclusief) onroerend goed  
Paardekooper legt zich sinds 1991 toe op het verzekeren van (rietgedekte) landhuizen, villa’s en 
woonboerderijen. Als gevolg van onze specialisatie heeft ons kantoor inmiddels enkele duizenden 
rietgedekte objecten door heel Nederland verzekerd. Wij beheren daarmee de grootste rietgedekte 
onroerend goed verzekeringsportefeuille van Nederland.  
 
Preferred partners 
Toegang tot het netwerk van ‘preferred partners’, rondom de begeleiding van: 

 taxaties van kunst, sieraden of exclusieve auto’s;  

 kosteloze inspecties en waardebepalingen van onroerend goed;  

 kluisinstallateurs;  

 beveiliging & family security; 

 vermogensbeheer, family office en makelaars.  
 

Standaard de meest uitgebreide dekking  
De verzekering die ons kantoor aanbiedt is specifiek ontwikkeld voor huizen in het hogere 
marktsegment. De dekking, limieten en vergoedingen zijn op de meeste aspecten ruimer ten opzichte 
van reguliere verzekeraars. De voorwaarden onderscheiden zich onder andere op onderstaande 
kenmerken. 
 
Verschillen overzicht 

Kenmerken Paardekooper Reguliere verzekeraars* 

Audiovisuele- en   
computerapparatuur 

geen maximum max. € 10.000,- 

Vervangende woonruimte  max. 3 jaar max. 1 jaar 

Diefstal van sieraden max. € 15.000,- max. € 5.000,- 

Vervanging van sloten  
en/of sleutels max. € 5.000,- max. € 500,- 

Diefstal van inboedel  
uit auto’s 

max. € 1.250,- max. € 250,- 

Diefstal van geld max. € 1.250,- max. € 500,- 

Opruimingskosten max. 25% van verzekerde som max. 10% van verzekerde som 

Herstelkosten tuin max. 25% van verzekerde som max. 10% van verzekerde som 

Saneringskosten max. 25% van verzekerde som max. 10% van verzekerde som 
 

* Dit zijn de gangbare bedragen en limieten die overige (reguliere) verzekeraars hanteren. 


