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Doelgroepomschrijving Particuliere verzekeringen 

Product Doelgroep 

Aanhanger 

De Aanhangwagenverzekering is geschikt voor particulieren die 

een aanhangwagen (of boottrailer, paardentrailer of 

bagagewagen) bezitten en zich willen verzekeren voor het 

financiële risico van schade aan die aanhangwagen. De 

verzekering is niet bedoeld voor bezitters van een toercaravan of 

vouwwagen. Schade die met de aanhangwagen aan anderen 

wordt toegebracht is verzekerd op de wettelijk verplichte WA-

verzekering van het trekkende voertuig. 

Aansprakelijkheid Particulier 

De Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) is geschikt voor 

particuliere huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) die hun 

vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden. De 

verzekering is niet bedoeld voor kinderen die studeren in de 

Verenigde Staten van Amerika of Canada. 

Annulering 

De Annuleringsverzekering is geschikt voor particuliere 

huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) die zich willen 

verzekeren voor het financiële risico als een reis (onverwachts) 

niet door kan gaan en geannuleerd dient te worden.  

Bestelauto 

De Bestelautoverzekering is geschikt voor particulieren die een 

bestelauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen 

verzekeren voor het financiële risico van schade aan die 

bestelauto. En voor het financiële risico van schade die met de 

bestelauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die 

particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk 

verplicht. 

Boot 

De Bootverzekering is geschikt voor particulieren die een boot 

bezitten met een vaste ligplaats in Nederland en zich willen 

verzekeren voor het financiële risico van schade aan die boot. En 

voor het financiële risico van schade die met de boot aan anderen 

wordt toegebracht en waarvoor die particulier aansprakelijk is; 

deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. Deze verzekering is 

niet bedoeld voor booteigenaren van een boot met een 

buitenboordmotor van meer dan 25 pk die deelnemen aan een 

bootrace. 

Bromfiets 
De Bromfietsverzekering is geschikt voor particulieren die een 

bromfiets met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen 

verzekeren voor het financiële risico van schade aan die 
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bromfiets. En voor het financiële risico van schade die met de 

bromfiets aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die 

particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk 

verplicht. De verzekering is ook bedoeld voor bezitters van een 

snorfiets, een zoemfiets en een brommobiel. 

Doorlopende reis 

De Reisverzekering is geschikt voor particuliere huishoudens 

(eenpersoons of meerpersoons) die zich willen verzekeren voor 

het financiële risico van schade tijdens een reis en voor extra 

kosten voor of tijdens een reis. De verzekering is niet bedoeld 

voor reizen die langer duren dan 180 aaneengesloten dagen. De 

verzekering is ook niet bedoeld voor mensen die bepaalde 

gevaarlijke sporten tijdens hun reis beoefenen. 

Eigen risico Autohuur 
De Eigen risicoverzekering Autohuur is geschikt voor 

particulieren die een auto, motor of camper huren en die het 

eigen risico en de ingehouden borg willen verzekeren bij schade. 

Fiets 
De Fietsverzekering is geschikt voor particulieren die een fiets 

bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van 

schade aan die fiets. 

Globetrotter 

De Globetrotterverzekering is geschikt voor particulieren die 

langere tijd op reis gaan, bijvoorbeeld voor een stage, en 

specifieke risico's willen verzekeren die iemand tijdens het reizen 

kan lopen. Hierbij kan gedacht worden aan bagage dat verloren 

gaat of een conflict met de reisorganisatie. 

Groeps- en schoolreis 

De Groeps- en schoolreisverzekering is geschikt voor een klas, 

team of groep, die gezamenlijk op reis gaat en die specifieke 

risico's willen verzekeren die iemand tijdens het reizen kan lopen. 

Hierbij kan gedacht worden aan bagage dat verloren gaat of een 

conflict met de reisorganisatie. 

Inboedel 

De Inboedelverzekering is geschikt voor particulieren die zich 

willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan hun 

inboedel in hun eigen woning of huurwoning. 

Kampeerauto 

De Kampeerautoverzekering is geschikt voor particulieren die een 

kampeerauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich 

willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die 

kampeerauto. En voor het financiële risico van schade die met de 

kampeerauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die 
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particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk 

verplicht. 

Motor 

De Motorverzekering is geschikt voor particulieren die een motor 

met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren 

voor het financiële risico van schade aan die motor. En voor het 

financiële risico van schade die met de motor aan anderen wordt 

toegebracht en waarvoor die particulier aansprakelijk is; deze 

WA-verzekering is wettelijk verplicht. De Motorverzekering is niet 

geschikt voor motorrijders die hun motor gebruiken voor 

wedstrijden. 

Oldtimer 

De Oldtimerverzekering is geschikt voor particulieren die een 

oldtimer (auto of motor) met een Nederlands kenteken bezitten 

en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan 

die oldtimer. En voor het financiële risico van schade die met de 

oldtimer aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die 

particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk 

verplicht. In een oldtimer mag jaarlijks slechts beperkt gereden 

worden. 

Ongevallen 

De Ongevallenverzekering is geschikt voor particuliere 

huishoudens tot 70 jaar (eenpersoons of meerpersoons) die zich 

willen verzekeren voor het financiële risico bij blijvende 

invaliditeit of overlijden door een ongeval. De verzekering keert 

eenmalig een gekozen verzekerd bedrag uit. 

Overlijden 

De Overlijdensrisicoverzekering is geschikt voor particulieren die 

zijn/haar nabestaande wilt beschermen tegen financiële 

problemen bij overlijden.  

Pechhulp 

De pechhulpverzekering is geschikt voor particulieren die een 

voertuig bezitten en die hulp bij pech aan het voertuig willen 

verzekeren. 

Personenauto 

De Personenautoverzekering is geschikt voor particulieren die een 

auto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen 

verzekeren voor het financiële risico van schade aan die auto. En 

voor het financiële risico van schade die met de auto aan anderen 

wordt toegebracht en waarvoor die particulier aansprakelijk is; 

deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. De leeftijd van de 

personenauto bepaalt of de particulier voor een Cascodekking in 

aanmerking komt. 
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Rechtsbijstand 

De Rechtsbijstandverzekering is geschikt voor particuliere 

huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) die zich willen 

verzekeren voor het financiële risico van het inschakelen van 

juridische hulp bij een conflict over onder andere het gebruik van 

een woning, vermogensbeheer, schade aan persoonlijke 

eigendommen of een overeenkomst. De verzekerde conflicten 

zijn limitatief omschreven in de verzekeringskaart en de 

polisvoorwaarden. 

Recreatiewoning 

De Recreatiewoningverzekering is geschikt voor particulieren die 

een recreatiewoning in Nederland bezitten en zich willen 

verzekeren voor het financiële risico van schade aan hun 

recreatiewoning of inboedel daarin. En die hun vermogen willen 

beschermen voor schadeclaims van derden, als die schade is 

veroorzaakt door of met de recreatiewoning. De verzekering is 

geschikt voor een recreatiehuis, stacaravan, chalet, tuinhuis of 

strandhuis dat is voorzien van een kook- en slaapgedeelte. De 

verzekering is niet bedoeld voor particulieren die de 

recreatiewoning permanent bewonen of permanent verhuren. 

Stacaravan 

De Stacaravanverzekering is geschikt voor particulieren die een 

stacaravan in Nederland bezitten en zich willen verzekeren voor 

het financiële risico van schade aan hun stacaravan of inboedel 

daarin. 

Toercaravan-Vouwwagen 

De Toercaravan-vouwwagenverzekering is geschikt voor 

particulieren die een toercaravan of vouwwagen bezitten en zich 

willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan of 

door die toercaravan of vouwwagen. 

Uitvaart 

De Uitvaartverzekering is geschikt voor particulieren die zich 

willen verzekeren voor de kosten en verzorging van de uitvaart 

(begrafenis of crematie).  

Woonhuis 

De Woonhuisverzekering is geschikt voor particulieren die een 

eigen woonhuis in Nederland bezitten en zich willen verzekeren 

voor het financiële risico van schade aan dat woonhuis.   

Zorg 

De Zorgverzekering is geschikt voor particulieren die de kosten bij 

ziekte (gedeeltelijk) vergoed. Denk hierbij aan eerstelijns zorg, 

ziekenvervoer, medicatie, bepaalde hulpmiddelen zoals 

kunstgebit of gehoorapparaat, persoonlijke verzorging en 

verpleging via de wijkverpleegkundige en kraam- en 

verloskundige zorg. Dit kan worden uitgebreid met extra 
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aanvullende verzekeringen. Een basis zorgverzekering is verplicht 

voor iedereen die in Nederland woont of werkt. 

 

 

 

Wij vinden een integere bedrijfsvoering belangrijk. Daarom sluiten wij geen verzekeringen met 

personen of bedrijven die in verband worden gebracht met: 

- witwassen van geld; 

- (financieren van) terrorisme; 

- mensenhandel; 

- seksindustrie, inclusief prostitutie; 

- drugsindustrie, inclusief de productie en verkoop van drugs en softdrugs (waaronder coffee- 

en growshops); 

- niet-gereguleerde gokindustrie; 

- handel in ivoor of exotische dieren; 

- belhuizen. 

 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Het enkele feit dat een product voorkomt in dit overzicht betekent niet dat wij in alle gevallen een 

offerte kunnen verstrekken.  

In dit overzicht kunnen producten voorkomen die wij niet of niet meer voeren in volmacht. Voor 

deze producten verstrekken wij geen offerte. 

 

 

 

 


