
Uw dagelijks leven verzekerd
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Zeker in en om uw huis

Vraagt u zich wel eens af of u het strijkijzer wel hebt uitgezet en of u die oude 
keukentrap niet een keer moet vervangen?  Zorgeloos leven van dag tot dag 
hebt u zelf in de hand. U kunt bijvoorbeeld altijd veilig klus- en schoonmaak-
materiaal gebruiken en goede preventieve maatregelen treffen tegen brand en 
inbraak. Maar risico sluit u nooit helemaal uit. Daarom kunt u zich natuurlijk 
verzekeren tegen het risico op ongevallen en schade aan uw huis en inboedel. 
Naast schade aan uw eigen bezittingen kan ook schade aan de spullen van 
anderen vervelende gevolgen hebben voor uw portemonnee. Als u anderen 
schade toebrengt of in een juridische procedure verzeild raakt, kunnen de 
kosten  gauw oplopen. Ook voor deze vormen van schade biedt ASR Verzeke-
ringen u een verzekeringspakket met een uitgebreide dekking die u gemakkelijk 
aan  kunt passen aan uw persoonlijke wensen. De flexibele verzekeringen worden 
gecombineerd  met een snelle schadeafhandeling en vakkundig advies.  
Zo trekt u zorgeloos de deur achter u dicht. 
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Nooit meer onderverzekerd
Op de site van ASR Verzekeringen vindt u de herbouwwaarde- 
en inboedelmeter.  Hiermee kunt u uw inboedel- en 
herbouwwaarde  bepalen. Uw waardevolle bezittingen zijn op 
uw ASR Inboedelverzekering   standaard meeverzekerd tot de 
volgende bedragen: 
•	 sieraden tot € 6.000, met een maxi male dekking voor 
 diefstal  van € 2.500
•	 audio-, video- en computerapparatuur tot € 12.000;
•	 antiek, kunst, verzamelingen en muziekinstrumenten 
 tot € 15.000
•	 aan huurwoning aangebrachte voorzieningen tot € 6.000
Al uw waardevolle bezittingen met een hogere waarde kunnen 
gewoon worden meeverzekerd tegen de  normale premie.  

Zorgeloos wonen verzekerd

Elke plek in uw huis roept een dierbare herinnering op. Daar bent u voorzichtig 
mee. Voor welk bedrag moet u deze plek verzekeren? Schat u de waarde van 
uw woning en inboedel te laag, dan bent u onderverzekerd. Overschat u de 
waarde van uw waarde volle spullen, dan betaalt u teveel premie. En wat  
gebeurt er als u daadwerkelijk schade hebt? Dan kunt u reke nen op ASR Ver ze-
keringen. Met online vragenlijsten berekent u eenvoudig de waarde van uw 
bezittingen. In geval van schade geldt het principe ‘herstel in natura’: uw spullen 
worden voor u gerepareerd of vervangen, waardoor u er zelf geen omkijken 
meer naar hebt. Wat er ook gebeurt in of rond uw woning, uw garage of uw 
schuur, met de Woonhuisverzekering en Inboedelverzekering van ASR Verzeke-
ringen bent u prima ver zekerd tegen alle voorkomende gevallen van schade.

Voor extra zekerheid
Kostbare inboedel zoals een video camera of golfuitrusting 
is in de woning standaard meeverzekerd op de Inboedel-
verzekering.  U trekt er ook wel eens op uit met deze kostbaar-
heden. Tegen een geringe premietoeslag kunt u hiervoor 
de Buitenhuis dekking meeverzekeren. In dat geval geldt de 
allriskdekking van de Inboedelverzekering ook voor deze  
kostbaarheden als deze zich buiten de woning bevinden. Bij 
de Woonhuisverzekering is uw glas standaard meeverzekerd. 
Bij de Inboedelverzekering kan dit aanvullend worden 
meeverzekerd.

Voordelen van de ASR Woonhuis en Inboedel
verzekering
•	 Garantie	tegen	onderverzekering
•	 Uw	verzekering	groeit	automatisch	mee	met	prijs

stijgingen
•	 Herstel	in	natura
•	 U	bespaart	extra	door	goede	inbraakbeveiliging
•	 Korting	in	het	ASR	Voordeelpakket

U kunt terecht bij ASR Verzekeringen voor de 
volgende verzekeringen
•	 Woonhuisverzekering
•	 Inboedelverzekering
•	 Aansprakelijkheidsverzekering
•	 Rechtsbijstandverzekering
•	 Ongevallenverzekering voor u en uw gezin
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Korting op uw verzekeringen
Combineert u uw woonverzekeringen met een van de 
andere verzekeringen van ASR Verzekeringen, kies dan 
voor het Voordeelpakket. Een Inboedelverzeke ring 
gecombineerd met een Aansprakelijkheidsverzekering én 
een Rechts bijstand verzekering levert u al een premie-
voordeel op van 6%. Sluit u daarnaast bijvoorbeeld nog een 
Ongevallen verzekering en Autoverzekering af, dan loopt uw 
korting zelfs op tot 12%. Uw tussenpersoon kan uw 
voordeel meteen voor u uitrekenen. U kunt daarnaast nog 
eens 15% op de premie van uw Inboedelverzekering 
besparen door inbraak preventiemaatregelen te treffen 
volgens	de	BORGnorm.	Deze	korting	krijgt	u	ook	als	u	van	
de politie een certifi caat Veilig wonen hebt ontvangen. 
Voor inbraak preventietips zie www.asrverzekeringen.nl en 
www.veiligheid.nl

Wat u zelf kunt doen

ASR Verzekeringen is gespecialiseerd in een goede en snelle schadeafhande-
ling door de professionele samenwerking tussen tussenpersoon en schadeaf-
handelaar. Jarenlange ervaring garandeert bovendien dat de schade juist 
wordt ingeschat. U kunt zelf bijdragen aan een snelle schadeafhandeling met 
deze handige tips.

Schade snel afgehandeld
•	 Noteer het nummer van uw tussenpersoon op uw polis, 

zodat u hem direct kunt bellen
•	 Registreer al uw waardevolle spullen
•	 Maak foto- of video-opnamen en breng een meetlat in beeld 

om de ware grootte aan te geven
•	 Houd de lijst en het beeldmateriaal bij de hand wanneer 

u de politie en uw adviseur belt

Beperk schade bij brand en inbraak
Onderstaande tips helpen u om uw dierbaren en spullen 
zo goed mogelijk te beschermen. Bezoek voor een volledig 
overzicht www.asrverzekeringen.nl.
•	 Inbraakveilig hang- en sluitwerk op uw voordeur, achterdeur,  

schuifpui, ramen, balkondeur en garagedeur houdt inbrek-
ers	buiten	de	deur.	Goedgekeurde	sloten	zijn	te	herkennen	
aan	het	SKG®merk	en/of	het	logo	van	het	Politiekeurmerk	
Veilig	Wonen®.

•	 Bij vlam in de pan schuift u een deksel over de pan, 
schakelt u de warmte bron en de afzuigkap uit en blust u 
het vuur. Een speciale blusdeken is daarbij onmisbaar. 

•	 Bij brandwonden is het belangrijk het slachtoffer eerst te 
koelen. Laat  direct minstens vijf minuten lauw leiding water 
zacht over de wond stromen. 

 Is er geen leidingwater in de buurt dan kunt u ook blus-
water,		regenwater	en	slootwater	gebruiken.	Pas	op	voor	
onderkoeling en smeer nooit iets op de wond, maar dek 
deze	af	met	steriel	verband.	Grote	wonden	afdekken	met	
schone doeken zoals een theedoek of laken. 
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In uw recht

Het kan gebeuren. U beschadigt het huis of de spullen van een ander. U krijgt 
dan te maken met schadeclaims. Maar ook als uw verhuurder de huur opzegt 
of als u met de buren een dispuut heeft over de erfafscheiding krijgt u te  maken  
met ingewikkelde juridische procedures. U heeft in dat geval vakkundige 
rechts bijstand nodig en opkomen voor uw belangen kan duur uitvallen. De kosten 
voor een advocaat lopen al snel op tot € 150 per uur. Deze kosten moet u zelf 
betalen. Of u de zaak nou wint of verliest. De Rechtsbijstand- en Aansprakelijk-
heidsverzekeringen van ASR Verzekeringen vergoeden de kosten van schade-
claims en juridische bijstand en zorgen meteen voor vakkundige hulp. 

Voordelen van de ASR Rechtsbijstand en 
Aansprakelijkheids verzekering
•	 U	bepaalt	zelf	de	dekking
•	 Wereldwijd	geldig
•	 Uw	hele	gezin	is	verzekerd
•	 Korting	in	het	ASR	Voordeelpakket

Aansprakelijkheid
De Aansprakelijkheidsverzekering biedt u een dekking tegen 
schadeclaims tot € 1.250.000, maar u kunt het bedrag ook 
verhogen  tot € 2.500.000. Daarnaast is het moge lijk een 
verhaal bijstandsdek king in uw polis op te nemen. U bent 
dan verzekerd voor schade die u een ander toebrengt. 

De dekking van de Aansprakelijkheidsverzekering is wereldwijd 
geldig. Er geldt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis. 
Wanneer	u	kiest	voor	het	Pluspakket,	dan	komt	het	eigen	
risico weer te vervallen.  

Iedereen verzekerd
De Aansprakelijkheidsverzekering geldt voor:
•	 U en uw partner
•	 Uw kinderen (inwonend of voor studie uitwonend)
•	 Andere inwonenden
•	 Uw huisdieren

Rechtsbijstand
Met de Rechtsbijstandverzekering krijgt u uitstekende 
juridische  adviezen wanneer u dat nodig hebt. Bij juridische 
conflicten wordt expertise ingeroepen van DAS Rechtsbijstand, 
een onafhankelijke en professionele instelling. De kosten voor 
de juridische bijstand aan u en uw gezin worden volledig 
vergoed.  Er geldt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis. 
Wanneer	u	kiest	voor	het	Pluspakket,	dan	komt	het	eigen	risico	
weer te vervallen.  

Uw persoonlijke situatie
U kunt bij de Rechtsbijstandverzekering kiezen uit drie 
mogelijkheden:  Rechtsbijstand Uitgebreid, Rechts bijstand 
exclusief eigen woning, exclusief motorrijtuigen of exclusief 
beiden	en	het	Pluspakket.	U	kunt	zich	voor	elk	onderdeel	 
afzon derlijk  verzekeren. Uw premie is afhankelijk van het aantal 
onderdelen dat u kiest. 
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Een geluk bij een ongeluk

Veel ongelukken gebeuren in en om het huis. Een wiebelende keukentrap 
maakt regelmatig slachtoffers. Een ongeluk kan behoorlijke financiële gevolgen 
hebben voor u en uw gezin. Bent u kostwinner, dan kunnen uw inkomsten 
verminderen of zelfs wegvallen. ASR Verzekeringen heeft daarvoor de On-
gevallenverzekering. Uw financiële risico en dat van uw  nabestaanden is dan 
in elk geval verzekerd.

Voordelen van de ASR Gezinsongevallenverzekering
•	 De	dekking	past	bij	elke	gezinssamenstelling
•	 Gratis	daguitkering	bij	ziekenhuisopname
•	 Bij	overlijden	of	invaliditeit	van	de	verzekeringnemer
  hoeft er geen premie meer betaald te worden
•	 Bespaar	premie	met	het	ASR	Voordeelpakket

De verzekering die past bij uw situatie 
De Ongevallenverzekering geeft u of uw nabestaanden 
financiële zekerheid bij blijvende invaliditeit of overlijden door 
een ongeval. De verzekering bestaat uit twee varianten: de 
Persoonlijke	ongevallenverzekering	en	de	Gezinsongevallen-
verzekering. U kiest zelf de verzekerde  be dragen en de 
dekkingen:	overlijden	en/of	blijvende	invaliditeit.	De	Gezins
ongevallenverzekering is speciaal voor  gezinnen, met of zonder 
kinderen. U bent verzekerd tegen overlijden en blijvende 
invaliditeit. U kiest uit vier  pakketmogelijkheden met 
verschillende dekkingsbedragen. Uw tussenpersoon 
helpt u graag bij uw keuze. 

Wat kan uw tussenpersoon voor u doen?
Hoe zien uw woonverzekeringen eruit? Uw adviseur vult 
graag samen met u de herbouwwaarde- en inboedelmeter  
in en stelt een verzekeringspakket samen dat past bij uw 
persoonlijke wensen en omstandigheden. Vraag uw 
tussenpersoon  ook om de brochures over het Voordeel-
pakket of bijvoorbeeld uw pensioen.

Extra zekerheid voor uw gezin
Hebt u al kinderen op uw polis staan en komt er daarna een 
kind bij, dan is dit kind zonder extra premie meeverzekerd. 
Voor ongehuwde kinderen van 18 tot 27 jaar, loopt de 
verzekering door wanneer zij een studie volgen, ook als ze 
dan uitwonend zijn. En voor al uw meeverzekerde kinderen 
is er een dekking voor tandheelkundige hulp. 

Uw verzekering groeit met u mee
Het is mogelijk de verzekerde bedragen jaarlijks met 
5% te verhogen. Zo houdt u eenvoudig rekening met de 
ontwikkelingen van uw inkomen en prijsstijgingen in het 
algemeen. Kiest u hiervoor, dan stijgt ook uw premie met 
5% per jaar. 
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Over ASR Verzekeringen

Consumenten en bedrijven vinden bij ASR Verzekeringen een compleet assortiment aan verzekeringen en financiële producten. 
ASR Verzekeringen bouwt voort op een lange traditie in verzekeren. Dat biedt u de zekerheid van een vertrouwde partner met 
kennis van zaken. ASR Verzekeringen werkt intensief samen met onafhankelijke tussenpersonen. Zo krijgt u een uitstekende 
service en kiest u uit de beste producten die passen bij uw persoonlijke situatie. En dat is wat telt.



ASR Verzekeringen
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.asrverzekeringen.nl51
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Uw tussenpersoon:Uw tussenpersoon:

ASR Schadeverzekering N.V., KvK 30031823, heeft  
een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. tot het  
uitoefenen van het verzekeringsbedrijf en is opgenomen 
in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
onder nummer 12000478. Zij kan optreden als aanbieder 
van schadeverzekeringen. Voor de klachtenprocedure van ASR 
Verzekeringen kunt u kijken op www.asrverzekeringen.nl bij 
’klantenservice’.


