
  

Doelgroepomschrijvingen Particuliere Schadeverzekeringen 
 

Product  Doelgroep  
Aanhangwagen De Aanhangwagenverzekering is geschikt voor particuliere bezitters van een aanhangwagen (of boottrailer, paardentrailer of 

bagagewagen), die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die aanhangwagen.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Toercaravans of vouwwagens; 

 Lading die met de aanhangwagen wordt vervoerd; 

 Particulieren die niet in Nederland wonen; 

 Aanhangwagens met een buitenlands kenteken; 

 Aanhangwagens die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald. 
 

Aansprakelijkheid  De Aansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor particulieren die hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden.  
 
De verzekering is niet geschikt voor:  

 Particulieren die niet in Nederland wonen;  

 Schade ontstaan tijdens betaalde werkzaamheden;  

 Schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig. 
 

Bestelauto  De Bestelautoverzekering is geschikt voor particuliere bezitters van een bestelauto die zich willen verzekeren voor het financiële 
risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun bestelauto aan anderen wordt toegebracht. Een WA-
verzekering is wettelijk verplicht.  
 

De Bestelautoverzekering is extra geschikt voor particuliere bezitters van een bestelauto die het belangrijk vinden dat hun 
verzekering dekking biedt tegen gevolgen van klimaatverandering, die ook duurzame elementen van de bestelauto willen verzekeren 
en die bij een schade voor een duurzame oplossing kunnen kiezen. Denk hierbij aan schade door een overstroming of extreme regen- 
of hagelbui op de cascodekkingen, laadkabels die standaard onder de accessoires verzekerd zijn en de GroenGedaan!-certificering van 
onze herstelketen.  
 

Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Particulieren die niet in Nederland wonen;  

 Bestelauto’s met een buitenlands kenteken;  
 Bestelauto’s die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald. 
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Product  Doelgroep  
Boot De Bootverzekering is geschikt voor particuliere bezitters van een boot met een vaste ligplaats in Nederland die zich willen verzekeren 

voor het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun boot aan anderen wordt toegebracht.  
Een WA-verzekering is wenselijk maar niet wettelijk verplicht vanuit de Nederlandse wetgeving. Hulpverlening is standaard verzekerd.  
 
Deze bootverzekering is niet geschikt voor:  

 Jetski’s/waterscooters en surfplanken;  

 Boten met een buitenboordmotor van meer dan 150 pk;  

 Boten met een benzine/LPG binnenboordmotor van meer dan 375 pk;  

 Boten met een diesel binnenboordmotor van meer dan 600 pk;  

 Motorboten met een snelheid van meer dan 90 kilometer per uur; - 

 Particulieren die de boot zakelijk gebruiken of aan derden verhuren;  

 Motorboten die deelnemen aan snelheidswedstrijden;  

 Boten met een waarde hoger dan € 500.000;  

 Boten met een vaste ligplaats in het buitenland;  

 Woonboten of boten die permanent worden bewoond;  

 Klanten die met hun boot buiten het verzekerde zeevaartgebied willen varen. 
 

Bromfiets De Bromfietsverzekering is geschikt voor particuliere bezitters van een bromfiets die zich willen verzekeren voor het financiële risico van 
wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun bromfiets aan anderen wordt toegebracht. Een WA-verzekering is wettelijk 
verplicht. De verzekering is ook geschikt voor een snorfiets, zoemfiets of brommobiel.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Particulieren die niet in Nederland wonen;  

 Bromfietsen met een buitenlands kenteken;  

 Bromfietsen die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald;  

 Bromfietsen die niet voldoen aan de eisen van de wet, zoals opgevoerde bromfietsen. 
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Product  Doelgroep  
Doorlopende Reis De Doorlopende reisverzekering is geschikt voor particulieren die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade tijdens 

een reis en voor extra kosten voor of tijdens een reis.  
 
De Doorlopende reisverzekering is extra geschikt voor reizigers die het belangrijk vinden dat hun verzekering dekking biedt voor de 
gevolgen van klimaatverandering. Denk hierbij aan schade door natuurrampen op de vakantiebestemming.  
 
De verzekering is niet geschikt voor:  

 Particulieren die niet in Nederland wonen;  

 Reizen die langer duren dan 180 aaneengesloten dagen;  

 Beoefening van de volgende sporten tijdens de reis: ijshockey, skispringen, speedskiën, wintersportwedstrijden (met 
uitzondering van Gästerennen en Wisbiwedstrijden), varen op zee met een niet-zeewaardig vaartuig, solovaren op zee. 

 

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 in Nederland. Bijvoorbeeld voor brand-, storm-, neerslag-, hagel- of waterschade, voor 
diefstal, of voor schade door cyberincidenten. Huurdersbelang van de huurwoning of eigenarenbelang van een koopappartement zijn 
ook verzekerd.  
 
De Inboedelverzekering is extra geschikt voor particuliere bezitters van een inboedel die het belangrijk vinden dat hun verzekering 
dekking biedt voor de gevolgen van klimaatverandering, die ook duurzame elementen van de inboedel willen verzekeren en die bij 
een schade voor een duurzame oplossing kunnen kiezen. Denk hierbij aan schade door een overstroming of extreme hagelbui, 
vervanging van mobiele elektronica door refurbished alternatieven en de GroenGedaan!-certificering van onze herstelketen.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Inboedel in woonhuizen die niet in Nederland staan;  

 Inboedel in een recreatiewoning, stacaravan en niet duurzaam met de grond verankerde gebouwen of niet aan de grond 
verbonden objecten. Voor een recreatiewoning of stacaravan kan een Recreatiewoningverzekering worden gekozen;  

 Inboedel die zich buiten het woonhuis bevindt. Voor kostbaarheden en mobiele elektronica kan een aanvullende 
buitenhuisdekking worden gekozen;  

 Inboedel in woonhuizen die op de ingangsdatum van de verzekering leeg staan of in aan- of verbouw zijn. 
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Product  Doelgroep  
Kampeerauto   De Kampeerautoverzekering is geschikt voor particuliere bezitters van een kampeerauto die zich willen verzekeren voor het financiële 

risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun kampeerauto aan anderen wordt toegebracht. Een WA-verzekering 
is wettelijk verplicht.  
 
De Kampeerautoverzekering is extra geschikt voor bezitters van een kampeerauto die het belangrijk vinden dat hun verzekering dekking 
biedt voor de gevolgen van klimaatverandering en die bij een schade voor een duurzame oplossing kunnen kiezen. Denk hierbij aan het 
vervangen van een beschadigd dak door een hagelbestendig dak en de certificering Duurzaam Repareren of Erkend Duurzaam van onze 
herstelketen.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Particulieren die niet in Nederland wonen;  

 Kampeerauto’s met een buitenlands kenteken;  

 Particulieren die de kampeerauto zakelijk gebruiken of aan derden verhuren;  

 Kampeerauto’s ouder dan 25 jaar;  

 Kampeerauto’s zwaarder dan 5.000 kilogram;  

 Kampeerauto’s die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald. 
 

Motor  De Motorverzekering is geschikt voor particuliere bezitters van een motor die zich willen verzekeren voor het financiële risico van 
wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun motor aan anderen wordt toegebracht. Een WA-verzekering is wettelijk 
verplicht.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Particulieren die niet in Nederland wonen;  

 Motoren met een buitenlands kenteken;  

 Motoren die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald. 
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Product  Doelgroep  
Oldtimer   De Oldtimerverzekering is geschikt voor particuliere bezitters van een oldtimer (auto of motor) van minimaal 30 jaar oud die zich willen 

verzekeren voor het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun oldtimer aan anderen wordt 
toegebracht. Deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. Bij de WA-dekking is er ook dekking voor pechhulp in Nederland buiten de eigen 
woonplaats. De oldtimer moet wel recreatief gebruikt worden.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Particulieren die niet in Nederland wonen;  

 Oldtimers met een buitenlands kenteken;  

 Oldtimers die jonger zijn dan 30 jaar;  

 Personen die, náást hun oldtimer, geen ander motorrijtuig voor dagelijks gebruik hebben;  

 Personen die meer dan 7.500 km per jaar met de oldtimer rijden;  

 Oldtimers die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald. 
 

Ongevallen  De Ongevallenverzekering is geschikt voor particulieren die zichzelf en/of hun gezinsleden willen verzekeren voor het financiële risico bij 
blijvende invaliditeit door een ongeval. De verzekering keert eenmalig het gekozen verzekerde bedrag uit of een percentage daarvan, 
afhankelijk van de mate van invaliditeit.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor particulieren:  

 Die niet in Nederland wonen;  

 Die op de ingangsdatum van de verzekering 60 jaar of ouder zijn 
 

Personenauto  De Personenautoverzekering is geschikt voor particuliere bezitters van een auto die zich willen verzekeren voor het financiële risico van 
wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun auto aan anderen wordt toegebracht. Een WA-verzekering is wettelijk 
verplicht.  
 

De Personenautoverzekering is extra geschikt voor particuliere bezitters van een personenauto die het belangrijk vinden dat hun 
verzekering dekking biedt tegen gevolgen van klimaatverandering, die ook duurzame elementen van de personenauto willen verzekeren 
en die bij een schade voor een duurzame oplossing kunnen kiezen. Denk hierbij aan schade door een overstroming of extreme regen- of 
hagelbui op de cascodekkingen, laadkabels die standaard onder de accessoires verzekerd zijn en de GroenGedaan!-certificering van onze 
herstelketen.  
 

De Personenautoverzekering is niet geschikt voor:  

 Particulieren die niet in Nederland wonen;  

 Auto’s met een buitenlands kenteken;  

 Auto’s die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald. 
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Product  Doelgroep  
Rechtsbijstand  De Rechtsbijstandverzekering is geschikt voor particulieren die zich willen verzekeren voor het financiële risico van het 

inschakelen van juridische hulp bij een conflict. 
 

Rechtsbijstand 
Verkeersdeelnemers 

De verzekering Rechtsbijstand voor Verkeersdeelnemers is geschikt voor particulieren die zich willen verzekeren voor het 
financiële risico van het inschakelen van juridische hulp bij een conflict:  

 Ontstaan tijdens deelname aan het verkeer op de weg of op het water;  

 Ontstaan tijdens deelname aan het verkeer als passagier van een luchtvaartuig;  

 Over de aankoop, verkoop, reparatie, onderhoud van hun éigen motorijtuig of vaartuig;  

 In verband met sleep- of vervoersovereenkomsten;  

 Over overeenkomsten die te maken hebben met een vakantiereis.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor particulieren die zich ook willen verzekeren voor juridische hulp bij andere conflicten. 
 

Recreatiewoning  De Recreatiewoningverzekering is geschikt voor particuliere bezitters van een recreatiewoning in Nederland en zich willen 
verzekeren voor het financiële risico van schade aan hun recreatiewoning of inboedel daarin. Bijvoorbeeld voor brand-, storm-, 
neerslag-, hagel- of waterschade, of voor diefstal. 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 of -appartement, 
stacaravan, chalet, tuinhuis of een strandhuis en moet zijn voorzien van een kook- en slaapgedeelte.  
 

De Recreatiewoningverzekering is extra geschikt voor particuliere bezitters van een recreatiewoning die het belangrijk vinden 
dat hun verzekering dekking biedt tegen gevolgen van klimaatverandering, die ook duurzame elementen van de 
recreatiewoning willen verzekeren en die bij een schade voor een duurzame oplossing kunnen kiezen. Denk hierbij aan schade 
door een overstroming of extreme regen- of hagelbui, de dekking voor zonnepanelen, waterpompinstallaties en windturbines 
en de GroenGedaan!-certificering van onze herstelketen.  
 

De verzekering is niet geschikt voor:  

 Recreatiewoningen die permanent bewoond of permanent verhuurd worden;  

 Strandhuizen die van 1 april tot 1 november niet droog en schoon zijn opgeslagen in een afgesloten ruimte;  

 Het verzekeren van contractuele aansprakelijkheid. Dit is schade die ontstaat door het niet nakomen van een 
overeenkomst, zoals een verhuurovereenkomst.  
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Product  Doelgroep  
Toercaravan-
Vrouwwagen 

De Toercaravan- en Vouwwagenverzekering is geschikt voor particuliere bezitters van een toercaravan of vouwwagen die zich willen 
verzekeren voor het financiële risico van schade aan die toercaravan of vouwwagen. En voor het financiële risico van schade die met de 
toercaravan of vouwwagen aan anderen wordt toegebracht en waarvoor de eigenaar aansprakelijk is. Deze verzekering is ook geschikt 
voor een toercaravan op een vaste standplaats.  
 

De Toercaravan-Vouwwagenverzekering is extra geschikt voor bezitters van een toercaravan of vouwwagen die het belangrijk vinden dat 
hun verzekering dekking biedt tegen gevolgen van klimaatverandering en die bij een schade voor een duurzame oplossing kunnen 
kiezen. Denk hierbij aan het vervangen van een beschadigd dak door een hagelbestendig dak en de certificering Duurzaam Repareren of 
Erkend Duurzaam van onze herstelketen.  
 

Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Particulieren die niet in Nederland wonen;  

 Particulieren die de toercaravan of vouwwagen zakelijk gebruiken of aan derden verhuren;  

 Toercaravans of vouwwagens ouder dan 25 jaar;  

 Toercaravans of vouwwagens die zich meer dan 6 aaneengesloten maanden in het buitenland bevinden;  

 Een toercaravan op een vaste standplaats buiten Nederland;  

 Toercaravans of vouwwagens met een lagere cataloguswaarde dan € 1.000;  

 Toercaravans met een hogere cataloguswaarde dan € 60.000;  

 Vouwwagens met een hogere cataloguswaarde dan € 40.000;  

 Echte stacaravans (toercaravans op vaste standplaats worden hier niet bedoeld);  

 Toercaravans of vouwwagens die permanent worden bewoond. 
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Product  Doelgroep  
Woonhuis  De Woonhuisverzekering is geschikt voor particuliere bezitters van een woonhuis in Nederland en zich willen verzekeren voor het 

financiële risico van schade aan dat woonhuis. Bijvoorbeeld voor brand-, storm-, neerslag-, hagel- of waterschade, of voor diefstal. 
Zonnepanelen (alle soorten), waterpompsystemen en (mini-)windturbines zijn verzekerd.  
 

De Woonhuisverzekering is extra geschikt voor particuliere bezitters van een woonhuis die het belangrijk vinden dat hun verzekering 
dekking biedt tegen gevolgen van klimaatverandering, die ook duurzame elementen van het woonhuis willen verzekeren en die bij een 
schade voor een duurzame oplossing kunnen kiezen. Denk hierbij aan schade door een overstroming of extreme regen- of hagelbui, de 
standaarddekking voor zonnepanelen, waterpompinstallaties en windturbines, de keuzedekking Extra verduurzamen na schade en de 
GroenGedaan!- certificering van onze herstelketen.  
 

Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Huurhuizen;  

 Woonhuizen die niet in Nederland staan;  

 Een recreatiewoning, stacaravan en niet duurzaam met de grond verankerde gebouwen of niet aan de grond verbonden 
objecten. Voor een recreatiewoning of stacaravan kan een Recreatiewoningverzekering worden gesloten;  

 Woonhuizen die op de ingangsdatum van de verzekering leeg staan of in aan- of verbouw zijn.  
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