
Type verzekering Verzekerd 
bedrag Condities Maatschappij Eigen 

risico
Huidige 

Jaarpremie
Ons 

Voorstel
Eigen 
risico Condities Maatschappij

1. Opstal (Naarden) 3.550.682€  Extra uitgebreid, incl. glas Nationale Nederlanden 100€    3.551€   2.841€    500€    All Risks, incl. glas Private Insurance Assuradeuren
2. Inboedel (Naarden) 835.600€  Extra uitgebreid Interpolis 100€    2.490€   2.089€    500€    All Risks Private Insurance Assuradeuren
3. Kunst 431.000€  Top AON 150€    1.082€   970€   -€    All Risks Private Insurance Assuradeuren
4. Sieraden 210.000€  Top AON 150€    3.675€   2.100€   -€    All Risks, wereld Private Insurance Assuradeuren
5. Opstal (Frankrijk) 1.200.000€  Uitgebreid Le Comparateur n.b. 1.920€   1.800€   500€    All Risks, incl. glas Private Insurance Assuradeuren
6. Inboedel (Frankrijk) 275.000€     Uitgebreid Le Comparateur n.b. 880€   963€   500€    All Risks Private Insurance Assuradeuren
7. Aansprakelijkheid 1.250.000€  Gezin met kinderen Hendriks Assurantiën -€    75€   55€   -€    Gezin met kinderen Private Insurance Assuradeuren
8. Auto - Jaguar E-type 168.000€  Onbekend ANWB n.b. 1.856€   1.254€   500€    WA / Casco / SVI Private Insurance Assuradeuren
9. Auto - BMW X5 155.865€  WA / Casco ANWB 450€    1.952€   1.352€   250€    WA / Casco / SVI Private Insurance Assuradeuren
10. Auto - Mini Cooper 30.534€  WA / Casco / OI Turien & Co. 205€   280€   250€    WA / Casco / SVI Voogd & Voogd
11. Sloep - Steelfish 30.000€  WA / Casco Kuiper 625€    259€   273€   500€    WA / Casco / OO Private Insurance Assuradeuren
12. Doorlopende reis  Divers Europa (incl. annulering) Hendriks Assurantiën -€    281€   253€   -€    Wereld (incl. annulering) Private Insurance Assuradeuren
13. Ziektekosten - Superfit (incl. tand) ONVZ 385€    3.522€   3.522€    385€    Superfit (incl. tand) Ongewijzigd continueren / IMW

Subtotaal 21.748€   17.751€  
Assurantiebelasting (21%) 4.567€   3.728€    

TOTAAL 26.315€   21.478€  
Verschil -4.836€   Excl. poliskosten

- WA: Wettelijke Aansprakelijkheid
- OI: Ongevallen Inzittenden
- SVI: Schadeverzekering Inzittenden
- OO: Ongevallen Opvarenden
- IMW: Intermediair wijzigen

Verzekeringsoverzicht (De familie Voorbeeld)

Afkortingen



Dit voorstel is uitgaande van een gunstig schadeverleden.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.Op de volgende pagina treft u ons advies alsmede de aanvullende informatie aan. 



Wij zijn uitgegaan van de huidige verzekerde waarde. Ter vaststelling van de actuele
herbouwwaarde kunnen wij u een bouwkundige waardebepaling aanbieden tegen een gereduceerd
tarief van € 195,-. Op deze wijze wordt eventuele over- of onderverzekering voorkomen en wordt
precies het juiste bedrag verzekerd.

Aangezien de door ons aangetroffen taxatierapporten dateren uit 2001, en deze wettelijk 3 jaar geldig
zijn, adviseren wij u een hertaxatie te laten uitvoeren. Desgewenst kunnen wij u in contact brengen
met een erkend taxateur.

De aangetroffen aankoopnota's dateren uit 1999 / 2003 / 2004. Wij adviseren u een hertaxatie te 
laten uitvoeren. In ons voorstel gaan wij uit van een All Risks combinatiedekking. Hierbij is 25%
van de totale waarde verzekerd op basis van werelddekking. En de volledige waarde is te allen tijde
verzekerd in de kluis.

Op basis van recente jurisprudentie stellen wij voor het verzekerde bedrag aan te passen naar
€2.500.000,-. De premie in ons voorstel is hierop gebaseerd.

Gezien de leeftijd van de auto is het mogelijk deze auto te verzekeren op basis van de dagwaarde . 
In ons voorstel zijn wij uitgegaan van een indicatieve dagwaarde van € 85.000,-, Wij adviseren u de
auto te laten taxeren. Voorstel op basis van een vaste  premie; dus géén verhoging ná schade.

Indien u de auto verzekerd op basis van taxatiewaarde ontvangt u 36 maanden waardegarantie in
geval van total loss of diefstal.

Advies & Opmerkingen

1. Opstal (Naarden)

7. Aansprakelijkheid

9. Auto - BMW X5

3. Kunst

4. Sieraden

8. Auto - Jaguar E-type



Gezien de leeftijd van de auto is het mogelijk deze auto te verzekeren op basis van de dagwaarde . 
In ons voorstel zijn wij uitgegaan van een indicatieve dagwaarde van € 65.000,-, Wij adviseren u de
auto te laten taxeren. Voorstel op basis van een vaste premie; dus géén verhoging ná schade.

Indien u de auto verzekerd op basis van taxatiewaarde ontvangt u 36 maanden waardegarantie in
geval van total loss of diefstal.

Het eigen risico van € 250,- bij cascoschade wordt € 135,- bij reparatie door een aangesloten
hersteller.

Wij adviseren u de aanvullende een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) mee te verzekeren. Hierbij
bent u in geval van (im)materiële schade ten gevolge van een ongeval verzekerd tot maximaal
€1.000.000,- per gebeurtenis.

Meeverzekerd is: S.O.S. hulpverlening, medische kosten, bagage, geld, ongevallen, wintersport,
werelddekking en annulering (maximaal € 5.000,- per persoon per reis, maximaal € 6.000,- per reis).
Het eigen risico bij schade aan of verlies van bagage bedraagt € 70,- per reis. Indien u het bedrag
voor annuleringen wenst te verhogen dan vernemen wij dat graag.

Optioneel mee te verzekeren zijn: zakenreis, zaakwaarnemer en hulpverlening motorrijtuigen.

- Family Protection Insurance (Kidnap & ransom)
- Family Cyber protection
- Werkmaterieel
- Rechtsbijstandsverzekering
- Financiële planning (overlijdensrisicoverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioen)
- Bedrijfsmatige verzekeringen

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

12. Doorlopende reis

Overige risico's

Hieronder treft u de overige risicosoorten aan waarvoor wij geen polissen hebben aangetroffen. 
Uiteraard zijn wij graag bereid u hiervoor eveneens een voorstel te doen.

10. Auto - Mini Cooper

8, 9 en 10. Alle auto's




