
  

 

 

  

 

       

 

Soestdijkseweg Zuid 247 

3721 AE Bilthoven 

+31 (0)30 – 303 21 00 

info@paardekooper.net 

www.paardekooper.net 

IBAN NL82 ABNA 0472 1131 19 

KvK 30.20.53.30 

AFM 12006075 
 

       

 

HISCOX Highlights 
 

Een uniek verzekeringsconcept voor de vermogende particulier 

 
De verzekering die wij u aanbieden sluit aan op de behoeften van de meer vermogende particulier. Een 
unieke particuliere ’All risks’ pakketverzekering voor het woonhuis, de luxe huishoudelijke inboedel, de 
kunst- & kostbaarhedencollectie en juwelen. Onderstaand hebben wij een aantal kenmerken opgesomd, 
die het unieke karakter van deze voorwaarden aantonen. 

 
Woonhuis en Inboedel 

 Standaard All risks dekking  

 De polis kent geen onderverzekeringsregels 

 Werelddekking voor inboedel (inclusief reisbagage) 

 Géén afschrijving naar dagwaarde bij inboedel - altijd uitkering op basis van nieuwwaarde  

 Géén limieten voor audiovisuele- en computer apparatuur 

 Glasdekking inclusief bijzondere glassoorten 

 Tot 3 jaar vervangende woonruimte na een schade 

 Geen dekkingsbeperking bij diefstal uit auto’s 

 Extra reis- en verblijfkosten tot € 20.000,- van en naar buitenland in verband met schade 

 Vergoeding van maximaal € 2.500,- voor viering hole-in-one  
 

Optioneel: 

 De mogelijkheid tot herbouwwaardebepaling en beveiligingsadvies 

 Overstroming is in veel gevallen optioneel mee te verzekeren 
 
Kunstvoorwerpen en Juwelen 

 Werelddekking voor kunstvoorwerpen (inclusief transport)  

 Automatische overdekking gedurende 90 dagen voor nieuwe kunstaankopen  

 Automatische overdekking van 125% bij kunst indien de marktwaarde daarvan is gestegen  

 Bij deelschade kunst optie om total loss laten verklaren 

 Een uitgebreide paren- en stellenbepaling  

 Automatische overdekking kunst na overlijden kunstenaar tot € 100.000,-. 
 

Family Protection en Cyber 
 Dekking tegen de gevolgen van cyberafpersing, e-reputatieschade, verlies van geld op    

rekening, identiteitsfraude en inbreuk op uw privacy. 

 Dekking tegen de gevolgen van afpersing en ontvoering 

 Ongevallen- en invaliditeitsdekking naar aanleiding van geweld 

 Consultant voor crisismanagement adviseert bij ontvoering, identiteitsfraude of geweld. 

 24/7 toegang tot support van specialist in antivirusoplossingen en cybersecurity  
 
Vakantiehuis in het buitenland 

 Uw vakantieverblijf ook in het buitenland op dezelfde polis mee te verzekeren  
 
 

 


