Inboedelverzekering
Belangrijk en voordelig
Waarom een inboedelverzekering? Uw spullen zijn veel waard. Stel je voor dat hier iets mee
gebeurt! Door bijvoorbeeld brand, lekkage of diefstal. Denk bijvoorbeeld aan uw mooie bankstel,
televisie of uw kleding. Uw woning kan zelfs onbewoonbaar worden; u moet dan zelf zorgen
voor vervangende woonruimte.
Zo’n situatie is al vervelend
genoeg en dan wilt u niet ook nog
opdraaien voor alle bijkomende
kosten en andere onzekerheden.
U kunt er veel aan doen om schade
te voorkomen, maar helaas kunt
u het niet uitsluiten. Wat u wél
kan doen is gebruik maken van
een goede inboedelverzekering.
Waterweg Wonen biedt u zo’n inboedelverzekering aan. De verzekering
wordt geregeld door SPUYBROEK
ADVIES. De dekking wordt door
hen ondergebracht bij een van
de grootste verzekeraars van
Nederland: Reaal Verzekeringen.

U kunt zich direct inschrijven door het invullen van onderstaande gegevens. S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

Ik meld me aan voor de collectieve inboedelverzekering
❍ Ik heb geen inboedelverzekering
• ingangsdatum

❍ Ik zeg zelf mijn huidige inboedelverzekering op
• ingangsdatum
(ga verder met Mijn Gegevens)

❍ Ik wil graag dat u mijn huidige inboedelverzekering voor
mij opzegt; de dekking gaat in op het moment dat
mijn huidige verzekering stopt (kopie van uw
verzekeringspolis bijsluiten s.v.p.)

Mijn Gegevens
Klantnummer
(van Waterweg Wonen)

Geslacht ❍ man
Geboortedatum
Naam
Straat
Postcode
E-mail
Tel. overdag

❍ vrouw

Huidige verzekeraar
Polisnummer

Handtekening

Ik verzoek de verzekering te beëindigen per vandaag over 1 maand. Ik vertrouw op een spoedige afhandeling van deze wijzigingen en ontvang hiervan graag zo spoedig
mogelijk een schriftelijke bevestiging.

Dekking
Deze verzekering geeft dekking voor
schade aan uw inboedel tot
€ 125.000 tegen schade door:
• Brand en bluswater
• Diefstal, inbraak en beroving
• Water uit leidingen, aquaria
en waterbedden
• Andere onvoorziene
gebeurtenissen (zoals bliksem).
Uw voordelen:
Als u door schade tijdelijk niet in uw
woning kunt wonen, vergoedt de
verzekeraar uw kosten voor verblijf
bij familie, hotel of pension.
Bij de eerste twee schades heeft u
geen eigen risico.
Zelf aangebrachte voorzieningen in
uw woning zijn ook gedekt tot
€ 25.000. Dus geen discussie
bij schade aan bijvoorbeeld uw
zelf geplaatste keuken of luxere
badkamer.
Let op
Er geldt een drempel van € 250
voor schades aan mobiele
apparatuur (mobiele telefoon,
tablet, laptop).
Er gelden maximumbedragen
voor met name:
• Lijfsieraden: € 6.000
(hogere bedragen zijn wel
extra te verzekeren)

• Geld en geldwaardige papieren:
€ 1.250
• Diefstal uit uw auto/schroeischade
buitenshuis € 250
Zeer lage premie
Als huurder van Waterweg Wonen is
uw inboedel verzekerd voor het vaste
lage bedrag van € 8,57 per maand.
Extra gemak
Voor uw gemak, betaalt u de premie
gelijk met uw huur.

Contactgegevens
Voor informatie over de inboedel
verzekering kunt u terecht bij
SPUYBROEK ADVIES. Zij zijn
geopend van maandag tot en met
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.
SPUYBROEK ADVIES
Schiedamseweg 67
3134 BC Vlaardingen
Telefoon: 010 234 12 08
www.spuybroekadvies.nl/waterwegwonen

Waardevolle inboedel
Heeft u extra waardevolle spullen?
Vraag dan om deskundig advies.
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