
 
 
 
 
 
 
         Weurt, september 2009 
Geachte relatie, 
 
Wij vragen kort even uw aandacht voor een kleine update. Wellicht dat sommige van de onderstaande dekkingen 
al voor u van toepassing zijn en in dat geval kunt u dat onderdeel dan als niet geschreven beschouwen. 
 
 

1. Rechtsbijstandverzekering 
Juist in deze roerige tijden is het fijn dat u een beroep kunt doen op een team van deskundigen, die u met raad en 
daad ter zijde staan. De arbeidsjuristen draaien momenteel overuren, maar een rechtsbijstandverzekering geldt 
natuurlijk niet alleen voor arbeidsrechtelijke conflicten, maar er is ook dekking op het gebied van verkeer, 
geschillen rondom de eigen woning ( conflict met de buren over de erfafscheiding  e.d. ), etc. etc.. 
  
In principe zijn alle problemen op juridisch, particulier gebied gedekt, behalve een aantal vaste uitsluitingen zoals 
bijvoorbeeld opzet van de verzekerde, strafzaken en geschillen a.g.v. een natuurramp. 
De maandpremie is afhankelijk van het door u gekozen pakket, maar bedraagt maximaal € 20,-- per maand. 
 
 

2. Alle onheilendekking inboedel- en woonhuisverzekering 
Deze dekking keert uit bij schade door plotselinge, onverwachte gebeurtenissen die niet onder de normale 
dekking vallen. Bijvoorbeeld schade aan het vloerkleed na het omvallen van een glas wijn.  
Alles is verzekerd, tenzij het expliciet is uitgesloten. Voorbeelden van uitsluitingen zijn: schade veroorzaakt door 
dieren ( ook ongedierte ) , normale slijtage, schade veroorzaakt door verzakking/ constructiefouten.  
 
De extra premie is afhankelijk van de hoogte van de verzekerde bedragen, maar voor de inboedelverzekering is 
deze om en nabij € 1,-- per maand en voor de woonhuisverzekering ongeveer € 2,-- per maand. 
Wel is er een eigen risico van toepassing van € 50,--. 
 

3. Buitenshuisdekking 
Dit is een aanvullende dekking op de lopende inboedelverzekering. Met deze dekking verzekert u uw kostbare 
voorwerpen zoals sportspullen, een mobiele telefoon en zelfs een laptop buiten de deur tegen verlies én diefstal. 
Ideaal voor particulieren en uniek voor ZZP'ers. U kunt de Buitenshuisdekking alleen in combinatie met de 
inboedelverzekering afsluiten.  
De dekking is al vanaf € 5,-- per maand af te sluiten en u bent dan voor maximaal € 3.000,-- verzekerd per 
gebeurtenis. Wenst u ook uw laptop buitenshuis te verzekeren, dan dient u het 2e pakket te nemen. Niet alleen de 
laptop is dan verzekerd, maar tevens zijn er hogere verzekerde bedragen van toepassing en in dat geval bedraagt 
de maandpremie € 7,-- per maand.  
Per object geldt een maximale schadevergoeding en er is een eigen risico van € 50,--. 
 
De Buitenhuisdekking alleen voor de volgende inboedelgoederen: 
laptop ( nvt/ € 750 ), foto/film/DVD/videoapparatuur ( € 1.000/ € 1.500 ), navigatie apparatuur ( € 300/ €450 ) , 
PDA ( € 300/€450 ), audio-apparatuur ( € 300/€ 450 ), telecommunicatieapparatuur ( € 300/ € 450 ), 
muziekinstrumenten ( € 500 / € 750 ) , kinderwagens ( € 500/ € 750 ), sportuitrusting ( € 500/ € 750 ), 
(zonne)brillen en contactlenzen ( € 300/ € 450 ), gehoorapparatuur ( € 300/ € 450 ), verrekijkers( € 300 / € 450 ), 
(sport)horloges ( € 300 / € 450 ), sieraden ( € 300/ € 450 ) , kleding ( € 300 / € 450 ) en rollators ( € 300/ € 450 ). 
 
 
 
Wij hopen u met deze update van dienst te zijn en mocht u aanvullende informatie wensen of wenst u tot 
afsluiting over te gaan, maak dan dit even aan ons kenbaar en wij zorgen voor de vervolg stap. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Assurantiekantoor Klaassen & Partners 


