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1. Algemene informatie 
1.1 De verzekeringen in het Woon- & VrijeTijdpakket:
•  Woonhuisverzekering

•  Inboedelverzekering

•  Aansprakelijkheidsverzekering

•  Rechtsbijstandverzekering

•  Ongevallenverzekering

•  Doorlopende reisverzekering

•  Bootverzekering

•  Recreatie- of 2e woningverzekering

1.2 Aegon Woon- & VrijeTijdpakket
Aegon heeft wat kwaliteit van verzekeren betreft een naam hoog te houden. Met ons Woon- & VrijeTijdpakket combineren 

we kwaliteit met een scherpe premiestelling en uitstekende voorwaarden. Het Aegon Woon- & VrijeTijdpakket biedt een 

zeer ruime dekking en is ontwikkeld om het bezit van uw klanten zoveel mogelijk te beschermen. Daarnaast biedt het 

Aegon Woon- & VrijeTijdpakket uw klanten nog een aantal bijzondere voordelen: 

• Voor de verzekeringen Woonhuis, Inboedel en Doorlopende Reis kan uw klant kiezen voor een Basisdekking of een 

Allriskdekking. Bij de Basisdekking zijn specifieke gebeurtenissen verzekerd, zoals brand, storm, blikseminslag, inbraak 

en waterschade. De Allriskdekking is op basis van ‘Alles is gedekt, tenzij…’. Dat wil zeggen dekking tegen bijna alle van 

buiten komende onheilen. Er zijn slechts enkele voor de hand liggende uitsluitingen, zoals achterstallig onderhoud, 

opzet, slijtage of het verstrekken van onjuiste gegevens.

• Bij de Allriskdekking zijn audio-, visuele en computerapparatuur binnen en buiten gedekt voor bijna alle van buiten 

komende onheilen. Bij gebruik van de inboedelwaardemeter is er dekking tot € 12.000,-. Dit bedrag kan naar wens 

worden verhoogd. Sieraden zijn binnen en buiten gedekt voor bijna alle van buiten komende onheilen. Bij gebruik van de 

inboedelwaardemeter is er dekking tot € 6.000,-. Dit bedrag kan naar wens worden verhoogd.

• Bij de Basisdekking zijn audio-, visuele en computerapparatuur gedekt voor een aantal specifieke gebeurtenissen zoals 

brand, storm, inbraak en waterschade. Standaard is er dekking tot € 6.000,-. Sieraden zijn ook gedekt voor specifieke 

gebeurtenissen zoals brand, storm, inbraak en waterschade. Standaard is er dekking tot € 3.000,-.

• Geeft uw klant zelf een verzekerd bedrag op voor de inboedel bij de Allriskdekking? Dan moet uw klant 

zelf het verzekerd bedrag opgeven voor audio, visuele en computerapparatuur, lijfsieraden en huurders- of 

appartementseigenarenbelang. Als de klant zelf het verzekerd bedrag opgeeft, dan is er geen garantie tegen 

onderverzekering.

• Garantie tegen onderverzekering bij gebruik van de inboedel-, herbouwwaardemeter of taxatie. Taxatie is alleen 

mogelijk bij de Allriskdekking.

• Dekking voor schade tijdens tijdelijke (gedeeltelijke) verhuur voor maximaal vier weken per jaar via een boekingssite 

zoals bijvoorbeeld Airbnb.

• Gratis Aegon Schade Service, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor reparaties in en rond het huis en 

hulpverlening tijdens de vakantie.

• Eenmalige poliskosten van € 6,05 (inclusief assurantiebelasting).

• Geen mutatie- en administratiekosten (bij premie-achterstand gelden wel incassokosten).

• Geen toeslag voor maand-, kwartaal- of halfjaarbetaling.

• Een Aegon Woon- & VrijeTijdpakket biedt uw klant optimaal overzicht en gemak. Alles overzichtelijk op één polisblad 

met één polisnummer.

• Het Aegon Woon- & VrijeTijdpakket heeft een contracttermijn van één jaar. Na het eerste jaar is het contract elk 

moment opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

• Er is één hoofdpremievervaldatum voor alle verzekeringen in het pakket.
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1.3 Loyaliteitskorting
Het Woon- & VrijeTijdpakket heeft een kortingsregeling. Een klant krijgt ieder jaar dat hij/zij een Woon- & VrijeTijdpakket 

heeft, een korting van 2%. De korting kan oplopen tot maximaal 10%.

1.4 Eigen risico 
Eigen risico Basisdekking Allriskdekking Telt op bij het 

standaard 
eigen risico

Afkoop-
baar

Woonhuis

Standaard eigen risico
eerste schade € 100,- € 0,- n.v.t. ja

volgende schade € 250,- € 250,- n.v.t. ja

Storm € 250,- € 250,- ja nee

Gekozen vrijwillig eigen risico ✔ ✔ ja n.v.t.

Verplicht of aanvullend eigen risico   ja nee

Inboedel

Standaard eigen risico
eerste schade € 100,- € 0,- n.v.t. ja

volgende schade € 250,- € 250,- n.v.t. ja

Diefstal van spullen buiten het verzekerde woonhuis € 100,- € 100,- ja ja1

Vallen en (om)stoten van spullen  
(geen audio-, visuele en computerapparatuur)

n.v.t. € 100,- ja ja1

Vallen en (om)stoten van audio-, visuele en computer-apparatuur. 
Dit eigen risico vervalt als de apparatuur wordt gerepareerd bij een 
hersteller van Aegon Schade Service. Bij totaalverlies geldt het 
eigen risico ook.

n.v.t. € 250,- ja nee

Storm bij huurders- of appartementseigenarenbelang € 250,- € 250,- ja nee

Gekozen vrijwillig eigen risico ✔  ✔ ja n.v.t.

Verplicht of aanvullend eigen risico   ja nee

AVP

Standaard eigen risico
eerste schade € 0,- € 0,- n.v.t. n.v.t.

volgende schade € 0,- € 0,- n.v.t. ja

Gekozen vrijwillig eigen risico ✔ ✔  ja n.v.t.

Verplicht of aanvullend eigen risico   ja nee

Rechtsbijstand
Geen franchise en geen eigen risico van toepassing

Doorlopende reis

Standaard eigen risico
eerste schade € 100,- € 0,- n.v.t. ja

volgende schade € 250,- € 250,- n.v.t. ja

Dit eigen risico geldt voor de onderdelen:
• Bagage en (goederen in) logiesverblijven
• Hulpverlening
• Autohulp
• Zakenreis

Vallen en (om)stoten van spullen n.v.t. € 100,- ja ja1

Gekozen vrijwillig eigen risico ✔ ✔  ja n.v.t.

Verplicht eigen risico of aanvullend eigen risico   ja nee

Ongevallen
Geen eigen risico n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Eigen risico Basisdekking Allriskdekking Telt op bij het 
standaard 

eigen risico

Afkoop-
baar

Boot

Standaard eigen risico
eerste schade niet mogelijk € 0,- n.v.t. ja

volgende schade niet mogelijk € 250,- n.v.t. ja

Dit eigen risico geldt voor de onderdelen:
• Boot; en/of
• Hulpverlening; en/of
• Boottrailer

Deelname aan (zeil)wedstrijden € 250,- ja nee

Schade aan tuigage/zeilen € 100,- ja nee

Verhuur € 150,- ja nee

Gekozen vrijwillig eigen risico ✔ ja n.v.t.

Verplicht eigen risico of aanvullend eigen risico   ja nee

Recreatie- of 2e woning

Standaard eigen risico
eerste schade niet mogelijk € 0,- n.v.t. ja

volgende schade niet mogelijk € 250,- n.v.t. ja

Verhuur van de recreatie- of 2e woning € 150,- ja nee

Diefstal van spullen buiten het verzekerde woonhuis € 100,- ja ja1

Vallen en (om)stoten van spullen € 100,- ja ja1

Storm € 250,- ja nee

Gekozen vrijwillig eigen risico ✔  ja n.v.t.

Verplicht eigen risico of aanvullend eigen risico   ja nee

1 Kan alleen worden afgekocht als ook het standaard eigen risico van de verzekering is afgekocht.

1.5 Polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden zijn overzichtelijk weergegeven en geschreven in eenvoudige en begrijpelijke taal in de vorm van vraag 

en antwoord.

De polisvoorwaarden van het Woon- & VrijeTijdpakket zijn de volgende:

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering  3021

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering  3022

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 3016

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering  3029

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering  3009

Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering 3025

Bijzondere Voorwaarden Bootverzekering   3011

Bijzondere Voorwaarden Recreatie- of 2e woningverzekering 3017

1.6 Aegon Schade Service (088) 344 00 00
Bij herstelbare schade van beperkte omvang aan inboedel en woonhuis, bij glasbreuk en voor hulp bij schade, kan verzekerde 

bellen met onze 24-uurs Aegon Schade Service. Eén telefoontje is voldoende voor een snel herstel van de schade.

Als een klant de doorlopende reisverzekering heeft, kan hij/zij ook tijdens zijn vakantie de hulp inroepen van Aegon Schade 

Service, onder meer bij ziekte, een ongeval of noodzakelijke repatriëring.

1.7 Provisie
Per verzekering kan de provisie worden ingesteld tussen 0 en 25% van de premie. De premies op het premie-overzicht  

Woon- & VrijeTijdpakket zijn exclusief assurantiebelasting en gebaseerd op een provisie van 20%.
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2. Woonhuisverzekering 
2.1 Hoofdpunten
• Keuze tussen een Basis- en een Allriskdekking.

• Bij de Basisdekking zijn specifieke gebeurtenissen verzekerd, zoals brand, storm, blikseminslag, inbraak en waterschade.

• De Allriskdekking is op basis van “Alles is gedekt, tenzij.....”. Dat wil zeggen dekking tegen bijna alle van buiten komende 

onheilen. Er zijn slechts enkele uitsluitingen, zoals achterstallig onderhoud, opzet, slijtage of het verstrekken van 

onjuiste gegevens.

• Garantie tegen onderverzekering als de herbouwwaarde is vastgesteld met de herbouwwaardemeter of door taxatie 

(alleen bij Allriskdekking). Deze garantie houdt in dat de werkelijke schade/herstelkosten worden vergoed, ook als deze 

hoger zijn dan het verzekerd bedrag. De garantie tegen onderverzekering is bij gebruik van de herbouwwaardemeter 

onbeperkt in duur. Bij een taxatie is de garantie 10 jaar geldig na de datum van de taxatie.

• Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit kan omhoog of omlaag.

• Bij waterschade worden ook de kosten van opsporing van het defect aan water-, afvoerleidingen, c.v.- en  

airconditioninginstallaties vergoed.

• Dekking boven het verzekerd bedrag:

 - extra kosten door het niet kunnen bewonen van de woning;

 - kosten van bewaking en opruimingskosten;

 - bereddingskosten zijn ongelimiteerd meeverzekerd.

• Antennes, zonweringen en zonnepanelen zijn standaard meeverzekerd.

• Bij de Basisdekking heeft de klant de keuze om glas mee te verzekeren. Bij de Allriskdekking is glas standaard al 

meeverzekerd.

• Bij de Woonhuisverzekering zijn de direct bij het woonhuis behorende bijgebouwen meeverzekerd. In de 

herbouwwaardemeter moet de herbouwwaarde van de bijgebouwen wel worden berekend.

2.2 De belangrijkste verschillen tussen Basis en Allrisk
Bij de Basisdekking zijn een aantal met name genoemde evenementen verzekerd. Dit zijn voor de financiële positie van een 

klant impactvolle gebeurtenissen. Dat zijn onder andere:

• Brand  • Ontploffing

• Bliksem  • Storm

• Inbraak  • Water (uit waterleidingen e.d.) en neerslag

Bij de Allriskdekking zijn bijna alle onvoorziene gebeurtenissen gedekt.

Basis Allrisk

Glas Optionele dekking, niet standaard verzekerd Standaard verzekerd

Saneringskosten Niet mogelijk Optionele dekking
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2.3 Aanvullende dekkingen
2.3.1 Glas (alleen voor Woonhuis Basis)
De klant is verzekerd voor breuk van ruiten in het woonhuis door de gebeurtenissen die zijn verzekerd onder de 

Basisdekking.

2.3.2 Saneringskosten (alleen voor Woonhuis Allrisk)
Zeer uitgebreide dekking tegen alle kosten voortvloeiende uit noodzakelijke sanering van grond- en/of oppervlaktewater 

door een schade aan het woonhuis/bijgebouwen of de inboedel. Hierbij kunt u denken aan verontreiniging door bijvoorbeeld 

asbest of gesprongen (olie)leiding van de c.v.-installatie.

Keuze uit verzekerd bedrag van:

• € 50.000,-

• € 125.000,- (geadviseerd bij percelen vanaf ca. 600 m2)
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3. Inboedelverzekering
3.1 Hoofdpunten
• Keuze tussen een Basis- en een Allriskdekking.

• Bij de Basisdekking zijn specifieke gebeurtenissen verzekerd, zoals brand, storm, blikseminslag, inbraak en waterschade.

• De Allriskdekking is op basis van “Alles is gedekt, tenzij.....”. Dat wil zeggen dekking tegen bijna alle van buiten komende 

onheilen. Er zijn slechts enkele uitsluitingen, zoals achterstallig onderhoud, opzet, slijtage of het verstrekken van 

onjuiste gegevens. Daarnaast is er een wereldwijde dekking.

• Garantie tegen onderverzekering als gebruik is gemaakt van de inboedelwaardemeter of taxatie (alleen mogelijk bij Allrisk).

• Kosten van tuinaanleg, beplanting en bestrating, dekking tot 20% van het verzekerd bedrag.

• Verzekerd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit kan omhoog of omlaag.

• Altijd vergoed worden:

Inboedel Basis Inboedel Allrisk

bereddingskosten ✔ ✔

inhoud van de koel- en diepvriesinstallatie door stroomuitval € 250,- € 500,-

diefstal van tuinmeubilair en wasgoed uit de tuin of van het balkon ✔ ✔

brand en diefstal van geld en waardepapieren tot maximaal € 500,- € 1.250,-

opruimingskosten ✔ ✔

vervangende woonruimte, hotel, pension, opslag en vervoer van de inboedel ✔ ✔

extra kosten van levensonderhoud ✔ ✔

diefstal van inboedel uit de auto, caravan of vaartuig € 250,- € 500,-

3.2 De belangrijkste verschillen tussen Basis en Allrisk
Bij de Basisdekking zijn een aantal met name genoemde evenementen verzekerd. Dit zijn voor de financiële positie van een 

klant impactvolle gebeurtenissen. Dat zijn onder andere:

• Brand  • Ontploffing

• Bliksem  • Storm

• Inbraak  • Water (uit waterleidingen e.d.) en neerslag

Bij de Allriskdekking zijn alle onvoorziene gebeurtenissen gedekt.

Basis Allrisk
Glas Optionele dekking, niet standaard verzekerd standaard verzekerd voor huurders middels

huurdersbelang

Verhoging sieraden Niet mogelijk, verzekerd bedrag: € 3.000,- mogelijk, verzekerd bedrag: € 6.000,-

Verhoging audio Niet mogelijk, verzekerd bedrag: € 6.000,- mogelijk, verzekerd bedrag: € 12.000,-

Verhoging
kostbaarheden

Niet mogelijk, verzekerd bedrag: € 15.000,- mogelijk, verzekerd bedrag: € 15.000,-

Verhoging 
huurderdersbelang

Niet mogelijk,verzekerd bedrag: € 6.000,- mogelijk,verzekerd bedrag: € 6.000,-

Appartements-
eigenarenbelang

Optionele dekking,niet standaard verzekerd Optionele dekking,niet standaard verzekerd

Inventaris
meeverzekeren

Niet mogelijk mogelijk

Uitwonende
studerende kinderen

Niet mogelijk mogelijk
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3.3  Audio-, visuele en computerapparatuur
Inboedel Basis
• Dekking voor specifieke gebeurtenissen zoals brand, storm, bliksem, inbraak, diefstal en  waterschade

• Audio-, visuele en computerapparatuur is verzekerd tot € 6.000,- bij gebruik van de inboedelwaardemeter. De 

standaarddekking van € 6.000,- kan niet worden verhoogd. 

• De dekking is op basis van premier risque.

Inboedel Allrisk
• Wereldwijde dekking tegen beschadiging en diefstal.

• Audio-, visuele en computerapparatuur is verzekerd tot € 12.000,- bij gebruik van de inboedelwaardemeter. De dekking 

is binnen- en buitenshuis. De standaarddekking van € 12.000,- kan naar keuze worden verhoogd. Bij een taxatie of 

zelf opgeven van het verzekerde bedrag inboedel, geeft uw klant ook zelf het verzekerd bedrag voor audio-, visuele en 

computerapparatuur op.

• De dekking is op basis van premier risque.

3.4  Lijfsieraden
Inboedel Basis
• Dekking voor specifieke gebeurtenissen zoals brand, storm, bliksem, inbraak, diefstal en waterschade

• Lijfsieraden zijn verzekerd tot € 3.000,- bij gebruik van de inboedelwaardemeter. De standaarddekking van € 3.000,- kan niet 

worden verhoogd. 

• De dekking is op basis van premier risque.

Inboedel Allrisk
• Wereldwijde dekking tegen beschadiging en diefstal.

• Lijfsieraden zijn verzekerd tot € 6.000,- bij gebruik van de inboedelwaardemeter. De dekking is binnen- en buitenshuis. De 

standaarddekking van € 6.000,- kan naar keuze worden verhoogd. Bij een taxatie of zelf opgeven van het verzekerde bedrag 

lijfsieraden, geeft uw klant ook zelf het verzekerd bedrag voor lijfsieraden op.

• De dekking is op basis van premier risque.

3.5 Kostbaarheden
• Kostbaarhedendekking tegen beschadiging en diefstal. Kostbaarheden zijn standaard verzekerd tot € 15.000,-. De 

standaarddekking kan verhoogd worden. Verhoging van het verzekerd bedrag kostbaarheden kan alleen bij de Allriskdekking.

• De meest waardevolle bezittingen zijn, eventueel op basis van taxatiewaarde, verzekerd. Dit kan vooral van belang zijn voor 

bijvoorbeeld schilderijen, antiek, verzamelingen en muziekinstrumenten. 
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3.6 Aanvullende dekkingen 
3.6.1 Huurders- en appartementseigenarenbelang
• Verzekerden die huurder van een woning zijn, hebben een standaarddekking van € 6.000,- voor huurdersbelang bij 

gebruik van de inboedelwaardemeter. Dit bedrag kan naar keuze worden verhoogd bij Inboedel Allrisk. Bij Inboedel Basis 

kan dit bedrag niet worden verhoogd.  

Alleen bij Inboedel Allrisk geeft uw klant, bij een taxatie of zelf opgeven van het verzekerd bedrag huurders- en 

appartementseigenarenbelang, zelf het verzekerd bedrag voor huurders- en appartementseigenarenbelang op.

• Appartementseigenaren kunnen naar keuze een bedrag voor appartementseigenarenbelang opgeven.

3.6.2 Studerende kinderen (niet voor Inboedel Basis)
De inboedel van uitwonende studerende kinderen kan aanvullend worden meeverzekerd.

• Het verzekerd bedrag is € 7.500,- waarvan maximaal € 1.500,- voor Audio-, Visuele- en Computerapparatuur en 

maximaal € 500,- voor lijfsieraden.

• De dekking is op basis van premier risque.

• Diefstal is alleen gedekt na braak.

De dekking geldt voor alle uitwonende studerende kinderen in het gezin.

3.6.3 Inventaris (niet voor Inboedel Basis)
De inventaris kan worden meeverzekerd.

• Het verzekerd bedrag voor (bedrijfs)inventaris en handelsgoederen is € 10.000,-

• Het verzekerd bedrag voor kantoorelektronica is € 2.500,-

Deze verzekerde bedragen zijn vast en kunnen niet worden verhoogd of verlaagd. Voor andere verzekerde bedragen kunt u 

terecht bij Aegon voor de zakelijke verzekeringen.

3.6.4 Glas (alleen voor Inboedel Basis)
De klant is verzekerd voor breuk van ruiten in het woonhuis door de gebeurtenissen die zijn verzekerd onder de 

Basisdekking.
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 4.  Aansprakelijkheids-
verzekering

4.1 Hoofdpunten
• Dekking voor de aansprakelijkheid voor aan derden toegebrachte schade of lichamelijk letsel door verzekeringnemer of 

gezinsleden (ook voor kinderen uitwonend voor studie) en huisdieren.

• Hieronder valt ook schade aan zaken die aan anderen toebehoren en die verzekeringnemer tijdelijk (anders dan 

bijvoorbeeld uit hoofde van een overeenkomst) onder zich heeft, met een maximum van € 12.500,- per gebeurtenis.

• De aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit een zogenaamde ‘vriendendienst’ is meeverzekerd tot € 12.500,- 

per gebeurtenis.

• De kosten van juridisch verweer tegen al dan niet gegronde aanspraken zijn meeverzekerd.

• Het aansprakelijkheidsrisico van een boot waarvoor geen vaarbewijs vereist is, valt automatisch onder de dekking.

• Schade toegebracht met of door een caravanmover.

• Dekking voor schade door drones.

• Schade veroorzaakt met of door een fiets met elektrische trapondersteuning zoals een Elobike of een elektrische fiets.

4.2 Aanvullende dekkingen
Dekking optioneel uit te breiden met:

• jagersrisico

• particulier verhuurde wooneenheden (maximaal drie verhuurde woningen)

• klusrisico (voor klussen waarvoor betaald wordt)

• grote dieren (tussen de 10 en 25 grote dieren, zoals paarden, koeien, schapen, geiten e.d.)

• boten waar een vaarbewijs voor nodig is
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5. Rechtsbijstand verzekering
5.1 Hoofdpunten
• De uitgebreide consumentendekking geeft hulp bij:

 -  allerlei soorten consumentenovereenkomsten; bijvoorbeeld met telecomproviders, webwinkels, gewone winkels, 

ziekenhuizen (medische fouten) etc.

 -  conflicten die zich voordoen als onbetaald bestuurder van een vereniging of stichting.

• De verzekering kan naar de behoefte van de klant worden aangepast door middel van de aanvullende dekkingen. 

• De verzekering biedt standaard de mogelijkheid om direct juridisch advies in te winnen. Deze telefonische service is gratis, 

onbeperkt en geldt bovendien voor zaken die niet onder de dekking vallen, zolang het maar gaat om particuliere activiteiten.  

De adviesservice is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.30 uur via het centrale nummer van ARAG (033) 434 22 00.

• Mediation bij echtscheiding kan worden verzekerd als aanvullende dekking. 

• De premies worden jaarlijks geïndexeerd.

• Er is geen franchise of eigen risico van toepassing.

• Onbeperkte rechtsbijstand door de juristen van ARAG bij conflicten waar sprake is van een redelijke kans op succes.

• De verzekerde kosten voor een externe hulpverlener zoals een advocaat zijn gemaximeerd. Hoe de vergoeding is 

opgebouwd, leest u in de tabel hieronder.

Vergoeding

Vergoeding 100% tot maximaal € 10.000,-

Vergoeding daarboven         75%

Maximale vergoeding totaal € 30.000,-

• Wachttermijn 

Wachttermijn

Consument Geen wachttermijn

Verkeer Geen wachttermijn

Wonen Geen wachttermijn

Personen Geen wachttermijn

Mediation bij echtscheiding 36 maanden

Arbeid en Inkomen 3 maanden

Fiscaal recht en Vermogensbeheer Geen wachttermijn

Statutair Directeur 12 maanden

Verhuurde wooneenheden en bedrijfspanden Geen wachttermijn
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5.2. Aanvullende dekkingen
5.2.1 Verkeer
• Conflicten die zijn ontstaan in het verkeer. U kunt hierbij denken aan het verhalen van een letselschade of schade aan 

een voertuig.

5.2.2 Wonen
•  Geschillen met verhuurder

•  Juridische problemen rond aankoop, bouwen of onderhoud van een woning

•   Overheidsbeslissingen zoals een bouwvergunning, bestemmingsplan of onteigening

•  Conflicten met buren

•  Erfpacht

5.2.3 Personen
• Personen- en familierecht

•  Erfrecht

5.2.4 Mediation bij echtscheiding
• Rechtsbijstand in de vorm van mediation bij echtscheiding. Verzekerd tot maximaal € 3.000,- (inclusief btw).

5.2.5 Arbeid en inkomen
•  Conflicten met werkgever of uitkeringsinstantie

•  Problemen over pensioen

5.2.6 Fiscaal recht en vermogensbeheer
•  Geschillen met belastingheffende instanties

•   Geschillen met effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (alleen als zij een vergunning hebben van de AFM)

5.2.7 Statutair directeur
•  Dit is de module Werk en Inkomen voor statutair directeuren

5.2.8 Verhuurde wooneenheden en bedrijfspanden
(Alleen als zij in eigendom zijn en niet op naam van een bedrijf staan) 

•  Geschillen met huurders (behalve over huurincasso of achterstallig onderhoud)

•  Juridische problemen rond aankoop, verbouw of onderhoud van de woning(en)

•  Overheidsbeslissingen zoals een bouwvergunning, bestemmingsplan of onteigening
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6. Ongevallenverzekering
6.1 Hoofdpunten
• Het hele jaar door dekking, ook tijdens de vakantie.

• Ruime verzekerde bedragen voor overlijden en blijvende invaliditeit door een ongeval.

• Geen onderscheid bij de uitkering voor kinderen en volwassenen.

• Bij blijvende invaliditeit is de uitkering afhankelijk van de mate van invaliditeit en bedraagt de maximale uitkering 225% 

van het verzekerde bedrag.

• Wereldwijde dekking.

• Keuze uit twee pakketten:

Overlijden Blijvende invaliditeit

Pakket 1 € 5.000,- € 50.000,-

Pakket 2 € 10.000,- € 100.000,-
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7. Doorlopende Reisverzekering
7.1 Hoofdpunten
De standaarddekking:

• Geen leeftijdsbeperking voor ongehuwde kinderen die thuis wonen en kinderen die uitwonend zijn voor studie. Ook als 

zij zelfstandig op vakantie gaan, zijn ze verzekerd.

• Ook weekenden en reisjes van enkele dagen met de auto, motor, boot, caravan of naar een vakantiewoning zijn 

verzekerd. Ook als deze niet vooraf zijn geboekt.

• Winter- en onderwatersport meeverzekerd.

• Schade aan het vakantieverblijf is verzekerd.

• Onvoorziene kosten (hotelkosten voor noodzakelijk langer verblijf zijn verzekerd tot maximaal € 100,- per persoon per 

dag. Bij meerdere verzekerden geldt een maximum van € 200,- per dag).

• Standaard Europadekking bij Doorlopende Reis Basis en Werelddekking bij Doorlopende Reis Allrisk.

7.2 Keuze tussen Basis of Allrisk
Bij de Doorlopende Reisverzekering kan de klant kiezen tussen Basis of Allrisk. Hieronder een overzicht van de standaard 

en optionele dekkingen die vallen onder Doorlopende Reis Basis en Doorlopende Reis Allrisk.

Dekking Doorlopende Reis Basis Doorlopende Reis Allrisk

Reisduur 90 dagen 180 dagen

Bagage € 2.000,- per persoon 
€ 4.000,- per reis

€ 2.500,- per persoon
€ 5.000,- per reis

Hulpverlening ✔ ✔

Autohulpverlening ✔ ✔

Geneeskundige kosten  Optionele dekking ✔

Geld en geldswaardig papier Optionele dekking ✔

Werelddekking Optionele dekking ✔

Annulering Optionele dekking ✔

Zakenreis Niet mogelijk Optionele dekking

Tijdelijke verlenging geldigheidsduur van de verzekering 
met 30, 60, 90, 120, 150 of 185 dagen

Niet mogelijk Optionele dekking

Tijdelijke verhoging annuleringsdekking Niet mogelijk Optionele dekking

Vakantie-ongevallenverzekering Optionele dekking Optionele dekking
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Voor de volgende items gelden maximale verzekerde bedragen

Bagage Doorlopende 
Reis Basis

Doorlopende 
Reis Allrisk

Bagage Per persoon € 2.000,- € 2.500,- 

Alle verzekerden samen € 4.000,- € 5.000,-

Waarvan specifieke verzekerde bedragen:

• schade aan lijfsieraden en horloges per gebeurtenis tot maximaal € 250,- € 250,-

• schade aan opvouwbare en opblaasbare boten en zeilplanken per gebeurtenis tot maximaal € 250,- € 250,-

• schade aan invalide- en kinderwagens per gebeurtenis tot maximaal € 250,- € 250,-

• schade aan brillen (geen zonnebrillen) per gebeurtenis tot maximaal € 200,- € 250,-

• schade aan zonnebrillen per gebeurtenis tot maximaal € 75,- € 100,-

• schade aan sportuitrusting en (sport)fietsen per gebeurtenis tot maximaal € 200,- € 250,-

• schade aan privé mobiele telefoons inclusief beltegoed per kalanderjaar tot maximaal € 200,- € 250,-

• schade aan computerapparatuur en foto- en filmapparatuur per gebeurtenis tot maximaal € 400,- € 500,-

• diefstal en vermissing van geld en geldswaardige papieren per gebeurtenis tot maximaal Geen dekking € 250,-

•  kosten van vervangende kleding en/of toiletartikelen bij 
vermissing/vertraagde aankomst van bagage tot maximaal

Per persoon € 75,- € 100,- 

Alle verzekerden samen € 200,- € 250,- 

•  de kosten voor het huren van ski’s of snowboards als uw klant eigen ski’s of snowboards 
niet meer kan gebruiken doordat deze kapot zijn gegaan of zijn gestolen per gebeurtenis 
tot maximaal

€ 250,- € 250,-

Autohulpverlening Doorlopende 
Reis Basis

Doorlopende 
Reis Allrisk

De kosten van het huren van een gelijkwaardig(e) motorrijtuig  of toer-/vouwcaravan tot 
maximaal

€ 500,- € 1.500,-

De kosten om de bagage, het motorrijtuig of de toer-/vouwcaravan terug naar Nederland 
te brengen. Dat noemen wij repatriëring. Het genoemde bedrag geldt voor alle 
verzekerden samen. Wij vergoeden maximaal € 1.500,- per jaar. 

€ 500,- € 1.500,-

Geneeskundige kosten Doorlopende 
Reis Basis*

Doorlopende 
Reis Allrisk

De noodzakelijke kosten voor bezoek aan de dokter en/of ziekenhuis na een onvoorziene 
gebeurtenis

✔ ✔

De kosten voor krukken, een rolstoel en protheses door een ongeval tot maximaal € 150,- € 250,-

Tandartskosten door een ongeval of tandartskosten bij spoedeisende hulp tot maximaal € 150,- € 250,-

Medisch noodzakelijk vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, de noodzakelijke kosten 
voor een taxi, ambulance of een ambulancevliegtuig. Onze medisch adviseur bepaalt of 
het medisch noodzakelijk is om uw klant te vervoeren. Dat doet hij in overleg met de 
behandelend arts in het buitenland

✔ ✔

* Optionele dekking

Annulering Doorlopende 
Reis Basis*

Doorlopende 
Reis Allrisk

Alleenstaande € 1.500,- € 2.500,-

Gehuwden/samenwonenden zonder kind(eren) € 3.000,- € 4.000,-

Alleenstaande met kind(eren) € 3.000,- € 4.000,-

Gezin met kind(eren) € 4.000,- € 5.000,-

* Optionele dekking
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Dekking annulering Doorlopende Reis Basis
De dekking annulering is optioneel bij Basis en dekt specifieke gebeurtenissen zoals een ernstig ongeval, ernstige ziekte of 

overlijden van een verzekerde, een familielid in de 1e en 2e graad. Het gehele overzicht van gedekte gebeurtenissen staat in 

de polisvoorwaarden.

Dekking annulering Doorlopende Reis Allrisk
Deze dekking is bij Allrisk standaard meeverzekerd en daarbij vergoeden wij per reis- of huurarrangement de 

annuleringskosten door bijna iedere onvoorziene bijzondere omstandigheid. Zolang de annulering niet is uitgesloten 

volgens deze polisvoorwaarden.
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 8. Bootverzekering
8.1 Hoofdpunten
• Alleen mogelijk in combinatie met de Inboedel- en Aansprakelijkheidsverzekering.

• Cascodekking op basis van “Alles is gedekt, tenzij.....”. Dat wil zeggen dekking tegen bijna alle van buiten komende 

onheilen. Er zijn slechts enkele uitsluitingen, zoals achterstallig onderhoud, opzet, slijtage of het verstrekken van 

onjuiste gegevens. 

• Alleen voor vaartuigen waarvoor geen vaarbewijs is vereist. Dat wil zeggen dat deze boten niet langer mogen zijn dan 

15 meter en dat de maximale snelheid op de motor niet meer dan 20 km/u bedraagt.

• De vaargebieden zijn alle Nederlandse binnenwateren inclusief het IJsselmeer, de randmeren, de Waddenzee, de 

Dollard, de Eems en de Westerschelde met haar mondingen, de 5-mijlszone uit de Nederlandse kust en de Europese 

binnenwateren.

• Maximaal verzekerd bedrag € 40.000,- dagwaarde (inclusief motor).

• Standaard eigen risico van € 100,- voor tuigage en zeilen. Aansprakelijkheid voor pleziervaartuigen wordt via de rubriek 

Aansprakelijkheid van het Aegon Woon- & VrijeTijdpakket meeverzekerd (voor pleziervaartuigen met een zeiloppervlak 

groter dan 16m2 en een motor met meer dan 3kW vermogen geldt een toeslag op het tarief Aansprakelijkheid).

• De minimumpremie is € 91,66 per jaar.

• Het verzekerd bedrag is de dagwaarde van de boot inclusief de motor.Als de boot op het moment van verzekeren 

niet ouder is dan 12 maanden dan is de nieuwwaarde het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag wordt afgerond op 

€ 100,- naar boven.

8.2. Aanvullende dekkingen
8.2.1 Boottrailer
• Cascodekking op basis van “Alles is gedekt, tenzij.....” Dat wil zeggen dekking tegen bijna alle van buiten komende 

onheilen. Er zijn slechts enkele uitsluitingen, zoals achterstallig onderhoud, opzet, slijtage of het verstrekken van 

onjuiste gegevens. 

8.2.2 Hulpverlening
Dekt onvoorziene kosten die gemaakt moeten worden doordat er schade is aan de boot (of boottrailer). Enkele voorbeelden 

hiervan zijn:

• extra reiskosten die gemaakt moeten worden om de woonplaats te bereiken als de boot niet meer als voertuig kan 

worden gebruikt (gedekt tot maximaal € 1.250,-);

• transportkosten van de boot naar de vaste ligplaats;

• kosten voor het huren van een vervangend verblijf zijn verzekerd tot maximaal € 100,- per persoon per dag. Bij 

meerdere verzekerden geldt een maximum van € 200,- per dag;

• repatriëring van de verzekerde als er medische noodzaak is of bij overlijden.
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9.  Recreatie- of 
2e woningverzekering

9.1 Hoofdpunten 
• Voor het verzekeren van een 2e woonhuis, vakantie- of recreatiewoning, stacaravan of chalet. 

• Dekking op basis van ‘Alles is gedekt, tenzij…’. Dat wil zeggen dekking tegen bijna alle van buiten komende onheilen. Er zijn 

slechts enkele uitsluitingen, zoals achterstallig onderhoud, opzet, slijtage of het verstrekken van onjuiste gegevens.

• Tot 6 jaar nieuwwaarderegeling bij stacaravan en chalet.

• Inboedel die niet permanent aanwezig is in de woning is verzekerd via de inboedelverzekering van het Woon- & 

VrijeTijdpakket. De maximale vergoeding bij diefstal, bedraagt 20% van het verzekerde bedrag inboedel, alleen als deze 

voorafgegaan is door braak.

• De inboedel die permanent aanwezig is in de woning kan aanvullend worden meeverzekerd. 

• Antenne, zonwering en zonnepanelen zijn standaard meeverzekerd.

• Alleen mogelijk in combinatie met de Inboedelverzekering en een andere verzekering te weten, Woonhuis, 

Aansprakelijkheid of Rechtsbijstand.

 

9.2. Recreatie- of 2e woningverzekering verder toegelicht 
9.2.1 Woonhuis 
• Dekking voor een 2e woonhuis van uw klant, bestemd voor particuliere bewoning (geen kamer- of seizoensverhuur). 

• Garantie tegen onderverzekering als de herbouwwaarde is vastgesteld met de herbouwwaardemeter of door taxatie. 

De garantie tegen onderverzekering is bij gebruik van de herbouwwaardemeter onbeperkt in duur. Bij een taxatie is de 

garantie 10 jaar geldig. 

• Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit kan omhoog of omlaag.

• Bij verhuur aan derden geldt een extra eigen risico van € 150,-.

9.2.2 Vakantie- of recreatiewoning 
• De vakantie- of recreatiewoning van uw klant bestemd voor vakantie- of recreatiedoeleinden. 

• Garantie tegen onderverzekering als de herbouwwaarde is vastgesteld met de herbouwwaardemeter of door taxatie. 

De garantie tegen onderverzekering is bij gebruik van de herbouwwaardemeter onbeperkt in duur. Bij een taxatie is de 

garantie 10 jaar geldig. 

• Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit kan omhoog of omlaag.

•  Tijdelijke verhuur (maximaal 4 weken per jaar) is toegestaan. Bij schade die is ontstaan tijdens de verhuur geldt een extra 

eigen risico van € 150,-.



9.2.3 Stacaravan 
• Speciaal voor de stacaravan van uw klant bestemd voor vakantie- of recreatiedoeleinden. 

• Garantie tegen onderverzekering is niet mogelijk. 

• Nieuwwaarde tot € 50.000,- en niet ouder dan 10 jaar. 

• Als de stacaravan door een verzekerde gebeurtenis onbewoonbaar is geworden, kan voor maximaal € 150,- per dag een 

vervangende stacaravan of chalet worden gehuurd. Hiervoor geldt een maximum van € 1.500,- per gebeurtenis.

• Tijdelijke verhuur (maximaal 4 weken per jaar) is toegestaan. Bij schade die is ontstaan tijdens de verhuur geldt een extra 

eigen risico van € 150,-.

9.2.4 Chalet 
• Speciaal voor het chalet ( “Finse” of “Zwitserse” houtbouwhuis) van verzekeringnemer bestemd voor vakantie- of 

recreatiedoeleinden. 

• Garantie tegen onderverzekering is niet mogelijk. 

• Nieuwwaarde tot € 50.000,- en niet ouder dan 10 jaar.

• Als de stacaravan door een verzekerde gebeurtenis onbewoonbaar is geworden kan voor maximaal € 150,- per dag een 

vervangende stacaravan of chalet worden gehuurd. Hiervoor geldt een maximum van € 1.500,- per gebeurtenis.

• Tijdelijke verhuur (maximaal 4 weken per jaar) is toegestaan. Bij schade die is ontstaan tijdens de verhuur geldt een extra 

eigen risico van € 150,-.
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Aegon Woon- & VrijeTijdpakket is een product van Aegon Schadeverzekering N.V.
Aan deze productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend zijn uitsluitend de polisvoorwaarden. 

Aegon Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden. KvK 27085000

Aegon Schadeverzekering N.V.
Postbus 6
2501 AC  Den Haag

www.aegon.nl


