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Een goede basis voor 
uw woning…

Gloednieuwe boormachine. Netjes opgeborgen in de schuur.  
Helaas gestolen… Avondje bridge bij de buren. Per ongeluk stoot u een glas 
rode wijn om. Op de lichte vloerbedekking! Een diepvries vol met voorraad.  
De stroom valt lange tijd uit…

Vervelende situaties. Situaties waarin u graag goed verzekerd bent. Omdat 
onverwachte kosten nooit uitkomen. En omdat u graag zonder gedoe geniet 
in en om uw woning.

Combineer verschillende verzekeringen in de Woonverzekering
Onze Woonverzekering biedt een goede basis voor uw verzekeringen.  
De basis die u wilt als huiseigenaar, huurder of gezin. De verschillende 
verzekeringen sluiten heel goed op elkaar aan. Zo bent u niet meer dubbel 
verzekerd (en betaalt u minder premie). En u bent ook niet onderverzekerd. 

“93% van de klanten met schade is (zeer) 
tevreden over onze schadeafhandeling.”
(Klanttevredenheidsmonitor, eerste helft 2013)
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Inboedelverzekering als u de spullen in uw woning goed wilt 
verzekeren.

Opstalverzekering als u een koopwoning goed wilt 
verzekeren.

All Risks Woonverzekering  als u tegen bijna alle schades verzekerd 
wilt zijn. Ook als u zelf per ongeluk uw 
spullen of woning beschadigt.

Aansprakelijkheidsverzekering als u schade aan andere personen wilt 
verzekeren.

Glasverzekering  als u het glas in uw woning wilt 
verzekeren.

Tuinverzekering als u uw tuin en de spullen in uw tuin 
wilt verzekeren.

Eigenaarsbelangverzekering als u iets verbouwt in uw huurwoning 
of appartement.

Ongevallenverzekering  als u een vergoeding wilt bij overlijden 
of invaliditeit.

Kostbaarheden 
Buitenshuisverzekering

 als u vaak kostbare spullen mee naar 
buiten neemt.

Pechhulp Thuisverzekering  als u hulp wilt als er iets stuk gaat in
 uw koopwoning.

In de rest van deze brochure leest u meer over deze 10 verzekeringen.

U betaalt alleen voor wat u nodig heeft
U kiest zelf wat u verzekert. Wat wilt u verzekeren en wat niet? Uw woning, 
de spullen in uw woning, de spullen in uw tuin? Ook de spullen die u mee 
naar buiten neemt? U kiest het zelf. Zo betaalt u niet  teveel.

Binnen de Woonverzekering kunt u kiezen uit deze 10 verzekeringen:
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Even uw voordelen 
op een rij!

4U bent goed én uitgebreid verzekerd
De spullen in uw woning zijn verzekerd tot € 100.000,- (Inboedelverzekering).
Uw woning is verzekerd tot € 350.000,- (Opstalverzekering). Dat is 
voldoende voor de meeste gezinnen. Zijn uw spullen of uw woning meer 
waard? Dan kunt u zich extra verzekeren.

4U betaalt niet meer dan nodig is
U kiest zelf hoe u verzekerd wilt zijn. Alleen de spullen in uw woning? Of ook 
de spullen in uw tuin of op uw balkon? En misschien ook de spullen die u 
meeneemt op straat? Dat bepaalt u zelf. En bij ons betaalt u geen kosten 
voor de polis en administratie.

4U krijgt een goede vergoeding voor uw spullen
Wij betalen voor lange tijd de nieuwwaarde. Dat is het bedrag dat u betaalt 
om de spullen nieuw te kopen.

4U heeft meestal geen eigen risico
Een eigen risico is een vast bedrag dat u zelf betaalt bij schade. Soms heeft 
u wel een eigen risico. Bijvoorbeeld bij schade aan uw woning door storm.  

4U kunt ons altijd bellen als u schade heeft
Onze Schadeservice helpt u snel. Bij schade aan uw woning regelen we 
gewoon een goede vakman voor u als dat nodig is. U bereikt ons 7 dagen 
per week, 24 uur per dag. Het telefoonnummer is (055) 579 8250.
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4U krijgt korting als uw woning goed beveiligd is
Voldoet het hang- en sluitwerk in uw woning aan de eisen? Dan krijgt u van 
ons 10% korting op de premie van uw Inboedelverzekering.

4U hoeft niets voor te schieten
Heeft u schade die verzekerd is?  En laat u de schade herstellen door een 
vakman die wij voor u regelen? Dan krijgen wij direct de rekening van de 
vakman. U hoeft niets voor te schieten of te regelen.  Zorgt u zelf voor 
herstel van de schade? Dan betalen wij ook rechtstreeks aan het 
herstelbedrijf, als u dat wilt. U hoeft dan ook niets voor te schieten.

4U hoeft niets te regelen met uw huidige verzekeraar
Heeft u ergens anders een woonverzekering? Dan kunt u zonder gedoe naar 
ons overstappen. Dat kunt u allemaal met ons regelen. Wij regelen de rest.

4U kunt de verzekering heel makkelijk afsluiten
Door ‘Even Apeldoorn’ te bellen: (055) 579 8000. Of via internet: 
www.centraalbeheer.nl.
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Inboedelverzekering.

Als u de spullen in uw woning wilt verzekeren

Met de standaard Inboedelverzekering bent u verzekerd tegen schade aan 
uw spullen. Denk aan uw antieke klok, uw bank, uw televisie, uw laptop of 
waardevolle verzameling in huis. En aan uw fiets, tuintafel en gereedschap 
in de schuur. Dit kunnen ook spullen van andere personen zijn. Of spullen 
die u gebruikt voor uw beroep of bedrijf. Wij betalen zelfs de schade aan uw 
eigen keuken of parketvloer als u uw huis huurt. Uw spullen zijn ook 
verzekerd als u ze verhuist. En valt de stroom lange tijd uit? Dan betalen wij 
de bedorven spullen in uw koelkast en vriezer. Sommige spullen thuis zijn 
niet verzekerd, omdat deze geen inboedel zijn. Bijvoorbeeld auto’s, motoren 
en caravans.

U bent goed verzekerd
De spullen in uw woning zijn goed verzekerd tot een waarde van 
€ 100.000,-. Dit geldt voor de bezittingen die u nu heeft of in de toekomst 
koopt. Dat is voldoende voor de meeste gezinnen. U hoeft daarom geen 
lijstjes in te vullen met uw spullen. Zijn uw spullen meer waard? Dan kunt u 
zich extra verzekeren.

De meeste schades zijn verzekerd
Uw spullen zijn voor de meest voorkomende schades verzekerd. Wij betalen 
bijvoorbeeld voor schade door:

• brand, schroeien en ontploffing;
• bliksem;
• inbraak en diefstal;
• storm;
• neerslag of een lekke leiding.

Wilt u de meest uitgebreide dekking? Bijvoorbeeld als u per ongeluk op uw 
bril gaat zitten? Dat kan met onze All Risks Inboedelverzekering. Hiermee is 
bijna elke schade verzekerd.
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U bent ook verzekerd voor extra kosten
Ook voor sommige extra kosten bent u verzekerd. Wij betalen bijvoorbeeld:

• de kosten om de schade op te ruimen;
• de kosten om de schade te beperken;
• de kosten om tijdelijk ergens anders te wonen.

Wij betalen het eerste jaar de nieuwwaarde
Bij ons krijgt u het eerste jaar de nieuwwaarde terug. Dat is het bedrag dat 
u betaalt om de spullen nieuw te kopen. Kunnen de spullen worden 
gerepareerd? Dan betalen we meestal de kosten daarvoor. Het kan ook zijn 
dat we de spullen voor u vervangen. Of dat we uw spullen laten repareren.

Ook daarna ontvangt u nog vaak de nieuwwaarde
Door ouderdom en gebruik slijten uw spullen. Zijn uw spullen minder dan 
40% waard van het bedrag dat u ervoor heeft betaald? Dan betalen we de 
dagwaarde of de kosten voor reparatie. De dagwaarde is het bedrag dat uw 
spullen op dat moment waard zijn. Voor een aantal spullen betalen we altijd 
de dagwaarde of de kosten voor reparatie. Denk bijvoorbeeld aan 
bromfietsen.

We betalen soms minder
Met de Inboedelverzekering zijn de spullen in uw woning verzekerd tot  
€ 100.000,-. Sommige spullen zijn voor een lager bedrag verzekerd zoals 
contant geld. Soms betalen we minder als er spullen gestolen worden. Bij 
spullen zoals een videocamera, computer of stereo betalen we bij diefstal 
maximaal € 7.500,- als de woning niet (goed) beveiligd is. En voor sieraden 
betalen we bij diefstal maximaal € 5.000,- als deze niet in een (veilige) kluis 
liggen. Wilt u weten of uw huis goed beveiligd is en of uw kluis veilig is? Bel 
dan ‘Even Apeldoorn’: (055) 579 8000.

We betalen soms niet

Wij betalen bijvoorbeeld niet in deze situaties:
• Als u waterschade heeft door slechte kitnaden of tegelvoegen in  

de badkamer.
• Als de schade komt doordat u uw woning slecht onderhoudt.
• Als u de schade niet kunt aantonen.
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Eigen risico
U betaalt € 100,- van de schade zelf als u binnen 3 jaar meer dan 1 schade 
heeft.

Soms gelden er andere voorwaarden
In sommige situaties zijn er extra voorwaarden of beperkingen. Bijvoorbeeld 
wanneer u uw woning verbouwt. Of als uw huis lange tijd leeg staat.

Wilt u precies weten wat is verzekerd?
In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van situaties die 
wel en niet onder de dekking vallen. U vindt de polisvoorwaarden op 
www.centraalbeheer.nl/woonverzekering.
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Opstalverzekering.

Als u huiseigenaar bent

Met een standaard Opstalverzekering bent u verzekerd tegen schade aan 
uw woning. U bent ook verzekerd tegen schade aan uw schuur, garage en 
carport. Zelfs uw kantoor of praktijkruimte in de woning zijn verzekerd.

U bent goed verzekerd
Bij ons is uw woning  goed verzekerd tot € 350.000,-. Is uw woning meer 
waard? Dan kunt u zich extra verzekeren. Wij verzekeren de waarde die 
nodig is om uw woning opnieuw te bouwen. 

De meeste schades zijn verzekerd
U bent voor de meest voorkomende schades verzekerd. Wij betalen 
bijvoorbeeld voor schade aan de woning door:

• brand, ontploffing, bliksem;
• diefstal en inbraak;
• storm;
• neerslag of een lekke leiding.

Wilt u de meest uitgebreide dekking? Bijvoorbeeld als een stoel tegen een 
muur valt? Dat kan met onze All Risks Opstalverzekering. Hiermee is bijna 
elke schade verzekerd.

U bent ook verzekerd voor extra kosten
Ook voor sommige extra kosten bent u verzekerd. Wij betalen bijvoorbeeld:

• de kosten om de schade op te ruimen;
• de kosten om de schade te beperken;
• de kosten om tijdelijk ergens anders te wonen.
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Wij betalen de kosten voor repareren of opnieuw bouwen
Laat u de woning repareren? Of is het nodig om de woning op dezelfde 
plaats opnieuw te bouwen? Dan betalen we de kosten daarvan. In andere 
gevallen betalen we het verschil tussen de verkoopwaarde voor en na de 
schade. De verkoopwaarde is het bedrag dat u krijgt als u uw woning 
verkoopt.

We betalen soms niet

Wij betalen bijvoorbeeld niet in deze situaties:
• Als u waterschade heeft door slechte kitnaden of tegelvoegen in  

de badkamer.
• Als de schade komt doordat u uw woning slecht onderhoudt.
• Als u de schade niet kunt aantonen.

Eigen risico
Alleen bij stormschade heeft u een eigen risico. In dat geval betaalt  
u € 225,- zelf.

Soms gelden er andere voorwaarden
In sommige situaties zijn er extra voorwaarden of beperkingen. Bijvoorbeeld 
wanneer u uw woning verbouwt. Of als uw huis lange tijd leeg staat.

Wilt u precies weten wat is verzekerd?
In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van situaties die 
wel en niet onder de dekking vallen. U vindt de polisvoorwaarden op 
www.centraalbeheer.nl/woonverzekering.
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All Risks 
Woonverzekering.

U bent verzekerd voor schade aan uw woning of spullen
De all risksdekking is de meest uitgebreide dekking voor uw inboedel- en  
opstalverzekering . Op de standaarddekking bent u goed verzekerd tegen de 
meest voorkomende schades. Deze schades staan beschreven in de 
voorwaarden.  Wij betalen bijvoorbeeld als u schade heeft door brand, 
ontploffing, bliksem, storm en lekke leidingen. De all risksdekking biedt veel 
meer.  Schade door alle onzekere gebeurtenissen zijn verzekerd  behalve  
een aantal situaties die wij precies omschrijven. Daarover leest u hieronder 
meer bij “We betalen soms niet”.  

Ook als u per ongeluk zelf uw eigen spullen of woning beschadigt
Iedereen kan zelf een ongelukje veroorzaken. Veroorzaakt u of iemand 
anders per ongeluk schade aan uw eigen woning of inboedel? De All Risks 
Woonverzekering vergoedt deze schade volgens de voorwaarden. We betalen 
bijvoorbeeld ook als u per ongeluk een pot verf laat vallen. 

De All Risks Woonverzekering is een aanvulling op de standaard Inboedel- 
en/of Opstalverzekering.

We betalen soms niet

In sommige situaties betalen we niet. Bijvoorbeeld in deze situaties:
• Als u waterschade heeft door slechte kitnaden of tegelvoegen in de 

badkamer.
• Als de schade komt doordat u uw woning slecht onderhoudt.
• Als u de schade niet kunt aantonen.
• Als de schade komt door uw huisdieren.
• Als u de schade expres veroorzaakt.
• Als uw spullen slijten. Daarmee bedoelen we vlekken, barsten, 

deuken en krassen die komen doordat u uw spullen gebruikt.
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Eigen risico
Een eigen risico is een vast bedrag dat u zelf betaalt bij schade.  
Bij stormschade aan uw woning heeft u een eigen risico. In dat geval betaalt 
u € 225,- zelf.

Soms gelden er andere voorwaarden
In sommige situaties zijn er extra voorwaarden of beperkingen.  
Bijvoorbeeld wanneer u uw woning verbouwt. Of als uw huis lange tijd leeg 
staat.

Wilt u precies weten wat is verzekerd?
In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van situaties die  
wel en niet onder de dekking vallen. U vindt de polisvoorwaarden op  
www.centraalbeheer.nl/woonverzekering.
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Aansprakelijkheids- 
verzekering.
Als u schade aan andere personen wilt verzekeren

Met de Aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen schade aan 
anderen. Het gaat om schade die u bij andere personen veroorzaakt. 
Bijvoorbeeld als u de spullen van iemand anders beschadigt. Of als iemand 
gewond raakt. U moet wel volgens de wet aansprakelijk zijn voor de schade.

U kiest de verzekering die past bij uw gezinssituatie
U kunt de Aansprakelijkheidsverzekering aanpassen aan uw eigen situatie. 
Bent u bijvoorbeeld alleen? Dan kiest u voor een verzekering voor een 
alleenstaande. Heeft u een partner of kinderen? Dan kunt u deze ook 
verzekeren. Bij een verzekering voor u, uw partner en uw kinderen zijn 
bijvoorbeeld verzekerd:

• uw partner en kinderen die bij u wonen;
• ouders, opa’s en oma’s die bij u wonen;
• kinderen die studeren en daarom niet meer thuis wonen.

U bent verzekerd voor schade tot € 1.000.000,-
Vaak is dit bedrag genoeg. Wilt u zich extra verzekeren? Dan kunt u kiezen 
voor € 2.500.000,-.

4 Ook verzekerd voor extra kosten
Ook voor sommige extra kosten bent u verzekerd. Wij betalen bijvoorbeeld 
de kosten van een rechtszaak als wij een rechtszaak nodig vinden.

4 Ook voor schade in het buitenland
U kunt gerust naar het buitenland. Veroorzaakt u daar schade bij een 
andere persoon? Dan bent u ook verzekerd.
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4 Ook voor schade door uw huisdier
U bent ook verzekerd als uw huisdier schade veroorzaakt bij een andere 
persoon. Huisdieren zijn bijvoorbeeld: kat, hond, konijn, paard, pony, schaap, 
geit of varken.

Bij ons bent u ook verzekerd als u iemand helpt
Helpt u de buurman, omdat hij zijn televisie wil verplaatsen? En laat u de 
televisie per ongeluk uit uw handen vallen? Dan krijgt uw buurman van ons 
gewoon een vergoeding. Als u iemand helpt, bent u niet verantwoordelijk 
voor schade volgens de wet. Maar u voelt zich waarschijnlijk wel 
verantwoordelijk! En daarom betalen wij gewoon een vergoeding. We betalen 
maximaal een bedrag van € 12.500,-.

We betalen een goede vergoeding
Voor spullen betalen we de dagwaarde. Dat is het bedrag dat de spullen op 
dat moment waard zijn. Als iemand gewond raakt, kijken we naar 
bijvoorbeeld alle extra kosten die hierdoor ontstaan. En we kijken naar de 
inkomsten die wegvallen.

We betalen soms niet

In sommige situaties betalen we niet. Bijvoorbeeld in deze situaties:
• U veroorzaakt schade aan uw eigen woning;
• U veroorzaakt de schade expres;
• U veroorzaakt de schade met uw boot of auto.

Eigen risico
U heeft alleen een eigen risico als u binnen 3 jaar meer dan 1 schade 
heeft. In dat geval betaalt u € 100,- van de schade.

Wilt u precies weten wat is verzekerd?
In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van situaties die  
wel en niet onder de dekking vallen. U vindt de polisvoorwaarden op  
www.centraalbeheer.nl/woonverzekering.
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Glasverzekering.

Als u het glas in uw woning wilt verzekeren

Met de Glasverzekering verzekert u het glas in uw woning. En het glas van 
gebouwen die bij uw woning horen.

U heeft een uitgebreide dekking
We betalen voor schade aan glas in ramen en deuren in uw woning en de 
gebouwen die erbij horen. We betalen ook voor schade aan:

• kunststof ruiten;
• lichtkoepels;
• dakramen en dakplaten die licht doorlaten;
• glazen douchecabines;
• glazen deuren;
• glas als gevelbeplating.

U bent ook verzekerd voor extra kosten
Ook voor sommige extra kosten bent u verzekerd. Wij betalen bijvoorbeeld 
de kosten om een raam tijdelijk dicht te maken.

U krijgt een vergoeding als glas breekt of lekt
Wij betalen voor de schade als glas breekt. Of we laten het glas voor u 
vervangen. We betalen ook als dubbelglas (isolerend glas) ‘lekt’ en het glas 
nog geen 10 jaar oud is. Met ‘lekken’ bedoelen we dat er water of stof 
tussen de glasplaten komt.
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We betalen soms niet

In sommige situaties betalen wij niet. Bijvoorbeeld in deze situaties:
• Als u de schade veroorzaakt bij het klussen of verplaatsen van een 

ruit of kozijn.
• Als u schade heeft aan een windscherm of broeikas.
• Als u nog garantie heeft van de leverancier of de fabrikant. U kunt bij 

garantie namelijk aan hen vragen om de schade te betalen. Moet u 
kosten betalen om het nieuwe glas te plaatsen? Dan betalen wij die 
kosten wel voor u.

Eigen risico
U heeft geen eigen risico. Een eigen risico is een vast bedrag dat u zelf 
betaalt bij schade.

Soms gelden er andere voorwaarden
In sommige situaties gelden extra voorwaarden of beperkingen. Bijvoorbeeld 
wanneer u uw woning verbouwt of als uw huis lang leeg staat.

Wilt u precies weten wat is verzekerd?
In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van situaties die 
wel en niet onder de dekking vallen. U vindt de polisvoorwaarden op
www.centraalbeheer.nl/woonverzekering.
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Tuinverzekering.

Als u uw tuin en de spullen in uw tuin wilt verzekeren

Met onze Tuinverzekering kunt u uw tuinspullen op uw balkon en in uw tuin 
goed verzekeren tegen schade en diefstal. En dat voor een lage premie. Het 
gaat om veel spullen. Bijvoorbeeld tuinstoelen, tuingereedschap, beelden, 
planten, bomen, bloembakken, schutting en bestrating. Wij betalen zelfs 
schade aan de was die in uw tuin hangt.

Uw tuinspullen zijn goed verzekerd
Wij betalen veel soorten schade aan tuinspullen in uw tuin of op uw balkon. 
Zoals schade door:

• brand, ontploffing, bliksem;
• storm;
• diefstal;
• een breuk of lekkage van uw waterleiding;
• brand waardoor de planten in uw tuin beschadigen.

Zelfs de kosten voor bodemsanering zijn verzekerd. Bij bodemsanering 
maakt iemand de grond in uw tuin schoon.

U kunt zelf het verzekerd bedrag kiezen
U kunt kiezen uit een bedrag van € 10.000 of € 25.000,-.

U bent ook verzekerd voor extra kosten
Ook voor sommige extra kosten bent u verzekerd. Wij betalen bijvoorbeeld:

• de kosten om de schade op te ruimen;
• de kosten om de schade te beperken.
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Wij betalen soms niet

In sommige situaties betalen we niet. Bijvoorbeeld in deze situaties:
• Als u  schade heeft door het overlopen van een riolering.
• Als de schade komt doordat u uw tuin of tuinspullen slecht 

onderhoudt.
• Als u de schade niet kunt aantonen.
• Als u schade heeft aan of door dieren.

Eigen risico
Een eigen risico is een vast bedrag dat u zelf betaalt bij schade.  Dit geldt 
in de situaties hierna:

• Bij stormschade heeft u een eigen risico van  € 225,-  of € 250,-.
• Bij het schoonmaken van de grond (saneringskosten) heeft u een 

eigen risico van € 500,-. 
• Als u binnen 3 jaar meer dan 1 schade heeft. In dat geval betaalt u 

€ 100,- van de schade.

Wilt u precies weten wat is verzekerd?
In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van situaties die  
wel en niet onder de dekking vallen. U vindt de polisvoorwaarden op  
www.centraalbeheer.nl/woonverzekering.
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Eigenaarsbelang- 
verzekering.
Als u iets verbouwt in uw huurwoning of appartement

Met de Eigenaarsbelangverzekering verzekert u verbouwingen aan uw 
huurwoning of eigen appartement. Of bijvoorbeeld een schuur of uitbouw die 
u plaatst of van de vorige bewoner overneemt. Deze verbouwingen vallen 
namelijk niet onder onze Inboedelverzekering. 

Verbouwing aan uw huurwoning
Verandert u zelf iets aan uw huurwoning? Dan valt dit meestal niet onder de 
opstalverzekering van uw verhuurder. Als u uw badkamer verbouwt 
bijvoorbeeld. Of als u een schuurtje in uw tuin plaatst. Ook verbouwingen 
door de vorige bewoner vallen hier niet onder. De 
Eigenaarsbelangverzekering verzekert schade aan deze verbouwingen wel.

Verbouwing aan uw eigen appartement (met VvE)
Bent u eigenaar van een flat, appartement, studio, etage of maisonnette? 
Dan heeft de Vereniging van Eigenaren (VvE) waarschijnlijk een 
opstalverzekering voor u gesloten. De VvE sluit meestal een 
opstalverzekering af voor de gemiddelde waarde van uw woning. Misschien 
wordt de waarde van uw woning hoger. Bijvoorbeeld doordat u verbouwt of 
iets nieuws bouwt. Zoals:

• een keuken;
• een badkamer;
• een schuur of garage;
• rolluiken;
• antennes.

Deze verbouwingen zijn vaak niet verzekerd met de opstalverzekering van 
de VvE. De Eigenaarsbelangverzekering verzekert u wél voor deze 
verbouwingen. Tegen bijvoorbeeld schade aan uw verbouwing door brand  
of water.



21

Uw verbouwing is goed verzekerd
Wij betalen onder andere schade aan uw verbouwing door:

• brand;
• ontploffing en bliksem;
• diefstal en inbraak;
• storm;
• lekkage.

U bent ook verzekerd voor extra kosten
Ook voor sommige extra kosten bent u verzekerd. Wij betalen bijvoorbeeld:

• de kosten om de schade op te ruimen;
• de kosten om de schade te beperken.

U bent voor de meeste schades verzekerd tot € 15.000,-
Is uw eigenaarsbelang meer waard dan € 15.000,-? Dan kunt u zich 
eenvoudig extra verzekeren.

We betalen soms niet

In sommige situaties betalen we niet. Bijvoorbeeld in deze situaties:
• Als u waterschade heeft door slechte kitnaden of tegelvoegen in de 

badkamer.
• Als de schade komt doordat u uw woning slecht onderhoudt.
• Als u de schade niet kunt aantonen.

Eigen risico
Een eigen risico is een vast bedrag dat u zelf betaalt bij schade. Heeft u 
schade door storm? Dan betaalt u zelf € 225,-.

Soms gelden er andere voorwaarden
In sommige situaties zijn er extra voorwaarden of beperkingen. Bijvoorbeeld 
wanneer u uw woning verbouwt. Of als uw huis lange tijd leeg staat.

Wilt u precies weten wat is verzekerd?
In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van situaties die 
wel en niet onder de dekking vallen. U vindt de polisvoorwaarden op 
www.centraalbeheer.nl/woonverzekering.
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Ongevallenverzekering.

Als u een vergoeding wilt bij overlijden of invaliditeit

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Helaas heeft een ongeluk soms ook 
gevolgen voor uw dagelijks leven. Misschien moet u uw huis aanpassen, 
omdat u voor een deel invalide blijft. De overheid vergoedt niet alle kosten. 
Met de Ongevallenverzekering verzekert u zich voor bijna alle ongevallen die 
veel voorkomen. Het maakt niet uit waar het ongeval gebeurt. Ook in het 
buitenland bent u verzekerd. Met ongeval bedoelen we dat u gewond raakt 
of overlijdt door een plotselinge gebeurtenis. Zoals een ongeluk, een 
zonnesteek of als u in het water valt.

U bent verzekerd voor een vast bedrag
U kiest van tevoren zelf welk bedrag dit is. U heeft de keuze uit 3 pakketten:

Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3

Uitkering bij overlijden 
van een ouder

€ 5.000,- € 7.500,- € 10.000,-

Uitkering bij overlijden 
van een kind

€ 2.500,- € 5.000,- € 7.500,-

Uitkering bij blijvende invaliditeit € 12.500,- € 25.000,- € 50.000,-

Kosten voor de tandarts per kind 
(tot 18 jaar) per gebeurtenis

€ 500,- € 750,- € 1.000,-

Medische kosten per kind 
(tot 18 jaar) per jaar

€ 500,- € 750,- € 1.000,-
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De premie hangt af van het pakket dat u kiest. En van de samenstelling van 
uw gezin. Op internet kunt u uw premie berekenen. Bent u of is uw partner 
ouder dan 65 jaar? Dan kunt u zich helaas niet verzekeren.

U krijgt een vergoeding bij ongevallen
Wij betalen als u invalide blijft of overlijdt door een ongeval. We betalen het 
bedrag aan u of aan uw nabestaanden. Hoeveel vergoeding u krijgt, hangt af 
van het gevolg van het ongeval. 

• Blijft u invalide door een ongeval? Dan krijgt u het bedrag dat op de 
polis staat of een deel daarvan. Hoeveel we precies betalen, hangt 
af van wat u heeft en hoe ernstig het is. We gebruiken hiervoor een 
tabel. Deze tabel staat in de polisvoorwaarden. Hoe bepalen wij hoe 
ernstig u invalide blijft? Dat doen we door de resultaten te gebruiken 
van medisch onderzoek in Nederland. 

• Bij overlijden betalen wij een vast bedrag waarvoor u zich verzekert. 
 
Wij betalen ook extra vergoedingen
We betalen bij kinderen voor medische kosten en kosten voor de tandarts. 
Dat doen we alleen in de volgende situaties:

• Uw kind is jonger dan 18 jaar.
• De kosten zijn nodig na het ongeval.

We betalen soms niet

We betalen bijvoorbeeld niet bij ongelukken door gevaarlijke sporten. Zoals 
bergbeklimmen en ijshockey. We betalen ook niet bij ongelukken die komen 
door het rijden op bijvoorbeeld een scooter of motor.

Eigen risico
U heeft voor deze verzekering geen eigen risico. Een eigen risico is een vast 
bedrag dat u zelf betaalt bij schade.

Wilt u precies weten wat is verzekerd?
Lees dan de polisvoorwaarden op www.centraalbeheer.nl/woonverzekering.
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Kostbaarheden 
Buitenshuisverzekering.
Als u vaak kostbare spullen mee naar buiten neemt

Neemt u uw waardevolle spullen mee naar buiten? En raken ze beschadigd? 
Of worden ze gestolen? Dan bent u daar met de Kostbaarheden 
Buitenshuisverzekering tegen verzekerd. Spullen in uw woning verzekert u 
met een Inboedelverzekering.

U bent verzekerd voor schade die buiten gebeurt
Wij betalen voor bijna alle schade aan uw waardevolle spullen buiten de 
woning. Bijvoorbeeld als u waardevolle spullen verliest of laat vallen tijdens 
vakantie. Of tijdens een bezoekje aan een museum. Niet alleen in 
Nederland, maar overal op de wereld. Het gaat om spullen waarvoor u meer 
dan € 200,- heeft betaald. Denk bijvoorbeeld aan uw sieraden, horloge, 
fototoestel en videocamera.

U bent ook verzekerd voor extra kosten
Ook voor sommige extra kosten bent u verzekerd. Wij betalen bijvoorbeeld 
de kosten om de schade te beperken.

We betalen of repareren
In veel gevallen betalen wij de nieuwwaarde of de reparatiekosten. De 
nieuwwaarde is het bedrag dat u betaalt om de spullen nieuw te kopen. Zijn 
uw spullen al wat ouder? Dan betalen we de dagwaarde of de kosten voor 
reparatie. De dagwaarde is het bedrag dat uw spullen op dat moment waard 
zijn. Het kan ook zijn dat we de spullen voor u vervangen. Of dat we uw 
spullen laten repareren.

Voorbeeld: 

Verliest u een horloge dat 2 jaar oud is? Dan betalen wij de nieuwwaarde of 

we zorgen voor een nieuw horloge. Laat u uw fototoestel van 10 jaar oud 

vallen? Dan betalen wij de dagwaarde of de kosten van de reparatie als die 

minder zijn.
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We betalen soms minder
Ook uw laptop, tablet en smartphone zijn verzekerd. Schade aan deze 
apparatuur vergoeden wij tot € 1.000,- per gebeurtenis.

Wij betalen soms niet

Soms betalen wij niet. Bijvoorbeeld in deze situaties:
• Als u de schade expres veroorzaakt.
• Als u erg slordig bent geweest.
• Als u uw spullen voor uw werk gebruikt.
• Als uw spullen slijten. Bijvoorbeeld krasjes op de lens van uw camera.
• Als u spullen heeft geleend of geleast.
• En we betalen niet voor al uw spullen. Bijvoorbeeld voor uw fiets, bril, 

geld en MP3-speler.

Eigen risico
U heeft geen eigen risico. Een eigen risico is een vast bedrag dat u zelf 
betaalt bij schade.

Wilt u precies weten wat is verzekerd?
In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van situaties die 
wel en niet onder de dekking vallen. U vindt de polisvoorwaarden op 
www.centraalbeheer.nl/woonverzekering.
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Pechhulp 
Thuisverzekering.
Als u hulp wilt als er iets stuk gaat in uw koopwoning

Heeft u een eigen huis? Dan is de Pechhulp Thuisverzekering voor u erg 
interessant. Met deze verzekering bent u verzekerd voor technische 
problemen in uw huis. Bijvoorbeeld als uw toilet verstopt is. Of als uw 
verwarmingsketel het opeens niet meer doet. Een lekkage in de badkamer. 
Allemaal vervelende problemen die onze vakmensen snel voor u oplossen.

U krijgt direct hulp bij pech in of aan uw woning
U krijgt bij een probleem snel en goede hulp. In een noodsituatie sturen wij 
zelfs direct iemand langs, zodat u snel uit de problemen bent. En u krijgt zo 
vaak hulp als u nodig heeft. Er is geen maximum per jaar.

U bent verzekerd voor veel technische problemen
Bijvoorbeeld voor:

• storingen aan uw verwarming;
• een verstopt riool;
• storingen in uw elektriciteit;
• een lekke waterleiding;
• storingen aan witgoed (koelkast, diepvriezer, wasmachine, droger, 

vaatwasser, kooktoestel, oven en magnetron).

U hoeft niet eerst zelf te betalen
Wij betalen de kosten direct aan het bedrijf dat de schade maakt. U hoeft 
de rekening dus niet eerst zelf te betalen.

We betalen voor de kosten
We betalen bij deze verzekering:

• het salaris van de vakman;
• de voorrijkosten;
• de materialen die de vakman gebruikt. We betalen maximaal  

€ 100,-. Boven dit bedrag betaalt u zelf de materiaalkosten.
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We betalen soms niet

In sommige situaties betalen we niet. Bijvoorbeeld bij een kapotte 
waterleiding buiten de woning. Of bij een storing door onvoldoende 
onderhoud.

Eigen risico
Een eigen risico is een vast bedrag dat u zelf betaalt bij schade. Voor deze 
verzekering is er geen eigen risico. 

Wilt u precies weten wat is verzekerd?
In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van situaties die 
wel en niet onder de dekking vallen. U vindt de polisvoorwaarden op 
www.centraalbeheer.nl/woonverzekering.
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Goed om even 
te weten.

Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. We verkopen 
onze producten en oplossingen zonder tussenpersonen aan onze klanten. 
Zo bent u goed verzekerd op de manier die bij u past. 
 
Centraal Beheer Achmea is een merknaam van Achmea Schade-
verzekeringen N.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 08053410.

Achmea Schadeverzekeringen N.V. is opgenomen in het register van de 
Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000606.

Het kantooradres van Centraal Beheer Achmea is:
Laan van Malkenschoten 20
7333 NP  Apeldoorn

www.centraalbeheer.nl

Uw privacy - waarom vragen wij om uw gegevens?
We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een 
verzekering of financiële dienst aanvraagt. 
We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten 
aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en 
diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. 
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Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer?
We gebruiken uw gegevens daarnaast:

• om ons bestand van relaties te beheren;
• om fraude te voorkomen en te bestrijden;
• om statistisch onderzoek te doen;
• om te voldoen aan de wet.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die 
hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld:

• de Wet bescherming Persoonsgegevens;
•  de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële 

Instellingen;
•  de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars.

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten?
Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken?  
Stuur dan een brief naar:
Centraal Beheer Achmea 
Postbus 9150, 7300 HZ  Apeldoorn
Of vul het webformulier op onze site in: 
www.centraalbeheer.nl/webformulier

Over de Stichting CIS
Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van 
de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de 
verzekerings maatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld als u 
belangrijke informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. 
Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen. 

Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl. Hier leest u ook hoe de 
stichting met uw gegevens omgaat.

Bent u het niet met ons eens? 
Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed 
mogelijk helpen. 
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Heeft u een klacht? 
Neem contact op met de afdeling waar u niet tevreden over bent. 

• Stuur ons een e-mail. Dat kan op  
www.centraalbeheer.nl (klacht doorgeven). 

• Stuur ons een brief. Ons adres is:  
Centraal Beheer Achmea, t.a.v. Klachtenbureau 
Postbus 9150, 7300 HZ  Apeldoorn

Bent u niet tevreden over onze oplossing?
Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht oplossen? Dan 
kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). 
Het KiFiD helpt alleen particulieren. U kunt niet bij het KiFiD terecht als u 
een klacht heeft namens een bedrijf.
KiFiD
Postbus 93257, 2509 AG  ’s-Gravenhage
telefoonnummer: (070) 333 8999
www.KiFiD.nl

Voor deze financiële dienst geldt het Nederlands recht.

Staan er fouten in deze brochure?
Wij hebben de informatie in deze brochure met veel zorg opgesteld. Ons 
doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd 
ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen 
van die fout. 

Maken wij een nieuwe brochure? 
Wij maken regelmatig nieuwe brochures. Deze nieuwe brochures komen in 
dat geval in plaats van de oude brochures.

Staat er iets anders in de polisvoorwaarden?
Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de polisvoorwaarden. Staat 
hierin wat anders dan in deze brochure? Dan gelden de polisvoorwaarden.
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“Vroeger hadden wij verzekeringen bij 
verschillende verzekeraars. Nu zijn we 
overgestapt naar de Woonverzekering van 
Centraal Beheer Achmea. Minder geld voor 
onze verzekering! Want we hebben gekozen 
voor wat bij ons past. Geen dubbele 
verzekeringen, geen onnodige verzekeringen.”



Vragen? Bel ‘Even Apeldoorn’. 

Even Apeldoorn bellen (055) 579 8000  
Onze medewerkers maken graag tijd voor u. Zij staan voor u klaar 
op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur. En op 
zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.

www.centraalbeheer.nl  
Op onze website vindt u alle informatie over onze verzekeringen 
en financiële diensten. U kunt online uw premie berekenen en de 
verzekering direct afsluiten. U kunt op onze website ook uw 
verzekering veranderen en schade melden.

U kunt een brief sturen naar:  
Centraal Beheer Achmea 
Postbus 9150, 7300 HZ  Apeldoorn

Centraal Beheer Achmea is een merknaam van Achmea Schadeverzekeringen 
N.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, K.v.K.nr. 08053410.

U heeft 14 dagen bedenktijd, een rustig idee

Als u een verzekering heeft afgesloten, krijgt u altijd 14 dagen bedenktijd. Bent u 

om welke reden dan ook niet tevreden? Laat het ons dan binnen 14 dagen 

weten. Dat kan door de polis terug te sturen. U kunt ons ook mailen. Voor deze 

nieuwe verzekering hoeft u dan niets te betalen. Heeft u ondertussen premie 

hiervoor betaald? Dan krijgt u die gewoon van ons terug.

U heeft 14 dagen bedenktijd, een rustig idee
Als u een verzekering heeft afgesloten, krijgt u altijd 14 dagen bedenktijd.  
Bent u om welke reden dan ook niet tevreden? Laat het ons dan binnen  
14 dagen weten. Dat kan door de polis terug te sturen. U kunt ons ook mailen. 
Voor deze nieuwe verzekering hoeft u dan niets te betalen. Heeft u ondertussen 
premie hiervoor betaald? Dan krijgt u die gewoon van ons terug.
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