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Eigen risico kinderen en huisdieren

Eigen risico voor zowel kinderen als huisdieren
Keuze:
- Geen eigen risico
- € 250
Let op: eigen risico kinderen/huisdieren en Eigen risico overig
staan los van elkaar en kunnen beide voorkomen.

Alleen eigen risico voor kinderen
Keuze:
- Geen eigen risico
- € 175
Let op: eigen risico kinderen en Eigen risico alle schadeoorzaken
kunnen niet beide voorkomen. Of Eigen risico kinderen of Eigen
risico alle schadeoorzaken.

Eigen risico overig

Keuze:
- Geen eigen risico
- € 100
- € 500
Let op: eigen risico kinderen/huisdieren en Eigen risico overig
staan los van elkaar en kunnen beide voorkomen.

Keuze (alle schadeoorzaken):
- Geen eigen risico
- € 100
Let: op eigen risico kinderen en Eigen risico alle schadeoorzaken
kunnen niet beide voorkomen. Of Eigen risico kinderen of Eigen
risico alle schadeoorzaken.

Wie verzekerd: Meerpersoons

-

-

-

Verzekerde (staat als verzekeringnemer op polisblad)
Echtgenoot/echtgenote, partner
Inwonende (pleeg/stief)kinderen
Uitwonende ongehuwde kinderen tijdens studie of stage in de
wereld (exclusief Verenigde Staten/Canada)
Inwonende grootouders, ouders, schoonouders, pleegouders
en ongehuwde familieleden
Andere personen met wie verzekerde duurzaam en in
gezinsverband samenleeft
Logé(s)
Huispersoneel tijdens werkzaamheden

Verzekerde (staat als verzekeringnemer op polisblad)
Echtgenoot/echtgenote, partner
Inwonende ongehuwde (pleeg/stief)kinderen
Uitwonende kinderen tijdens studie op stage in Europa
Inwonende grootouders, ouders, schoonouders, pleegouders
en ongehuwde familieleden
- Andere personen met wie verzekerde duurzaam en in
gezinsverband samenleeft
- Logé(s)
- Huispersoneel tijdens werkzaamheden

Basisdekking
- Kite

Verzekerd

Niet verzekerd

- Digitale informatiedragers

Niet verzekerd

Verzekerd

- Schade met of door maaimachines, kinderspeelgoed
en andere gebruiksvoorwerpen aangedreven door
een motor

Standaard. Mogen niet sneller kunnen dan 20 km per uur.

Standaard. Mogen niet sneller kunnen dan 10 km per uur.

- Volledige verhuur woonhuis

Verzekerd

Niet verzekerd (ook niet in de Basisdekking)

- Opzicht

Maximaal € 25.000 per gebeurtenis

Maximaal € 12.500 per gebeurtenis in de Basisdekking

- Opzicht: gehuurde particuliere spullen van een particulier

Maximaal € 12.500 per gebeurtenis

Niet verzekerd (ook niet in de Basisdekking)

- Vriendendienst

Maximaal € 25.000 per gebeurtenis

Maximaal € 12.500 per gebeurtenis in de Basisdekking

- Sport & spel

Maximaal € 12.500 per gebeurtenis

Niet verzekerd (ook niet in de Basisdekking)

- Schade door tweede woonhuis en recreatiewoning

Verzekerd

Verzekerd in de basisdekking

Keuzedekking Sterdekking

