Ruim verzekeringsgebied
De Recreatiehuisverzekering van de Europeesche is niet alleen
geldig in Nederland, maar ook in België, Luxemburg en in een
brede strook van Duitsland, tot 100 kilometer over de grens.

Scherpe premie
Deze verzekering heeft een scherpe premie. Het eigen risico
bij schade aan de woning is laag en blijft beperkt tot maximaal € 100,- per gebeurtenis. Voor gebeurtenissen als brand
en inbraak geldt zelfs helemaal geen eigen risico. De premie
is samengesteld op basis van de herbouwwaarde. Voor de
inboedel geldt de nieuwwaarde als uitgangspunt. De onder
staande tabel geeft u inzicht in de premie. U kunt de premie
ook berekenen op www.europeesche.nl. Vanzelfsprekend is
ook uw verzekeringsadviseur u daarbij graag van dienst.

Recreatiehuisverzekering

Premieoverzicht Recreatiehuisverzekering
De premie is per polis per jaar, uitgedrukt in een promillage
van het verzekerde bedrag.
Recreatiehuis van:

Dekking
alle gevaren

Dekking
uitgebreid

Dekking
beperkt

Steen

1,4 ‰

1,1 ‰

0,8 ‰

Inboedel

3,0 ‰

2,5 ‰

2,0 ‰

Kunststof

3,5 ‰

3,25 ‰

2,5 ‰

Inboedel

4,7 ‰

4,0 ‰

2,5 ‰

Hout

5,0 ‰

4,5 ‰

3,6 ‰

Inboedel

6,2 ‰

5,8 ‰

3,6 ‰

Bij verhuur van het recreatiehuis wordt een premietoeslag van 50% in rekening gebracht.

Meer weten?
Informeer ook eens naar de andere verzekeringen van de
Europeesche. Er zijn allerlei mogelijkheden op het gebied van
reis- en annuleringsverzekeringen. En als recreatiespecialist
heeft de Europeesche ook uitstekende verzekeringen voor
bijvoorbeeld uw motor, boot of auto. Heeft u speciale wensen?
Neem dan contact op met uw reis- of verzekeringsadviseur.
Als specialist hebben we ongetwijfeld een oplossing die
precies bij u past. U kunt ook uitgebreide informatie vinden
op www.europeesche.nl
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Zorgeloos genieten van uw
tweede huis met de
Recreatiehuisverzekering
van Europeesche Verzekeringen
Uw tweede huis stelt u in staat om volop te genieten van
de natuur, uw vrije tijd en uw hobby’s. Voor zo’n waardevol
bezit is een goede verzekering onmisbaar. Te meer omdat
u de woning vaak onbeschermd moet achterlaten.
Dat maakt een passende dekking extra belangrijk. Met de
Recreatiehuisverzekering van Europeesche Verzekeringen is
uw tweede huis op maat verzekerd tegen alle risico’s die u
belangrijk vindt. U krijgt een goede bescherming, tegen
een scherpe premie. Dat mag u verwachten. Want de
Europeesche is al jarenlang bij uitstek de nummer één
verzekeraar op het gebied van recreatie, reizen en
vakantieplezier. Onze specialisten kennen de risico’s die
u met uw recreatiehuis kunt tegenkomen. En we hebben
daar uitstekende oplossingen voor, zodat u zorgeloos
kunt genieten.

Drie dekkingen
U kunt uw recreatiehuis op drie manieren verzekeren:
1. Dekking Beperkt
Met deze dekking bent u verzekerd tegen belangrijke
standaard risico’s, zoals schade door brand en ontploffing,
bliksem, inbraak en storm.
2. Dekking Uitgebreid
Deze dekking gaat nog een stap verder. U bent niet alleen
verzekerd tegen de standaard risico’s, maar ook tegen schade
door vandalisme en door weersomstandigheden als regen,
hagel, sneeuw en smeltwater. Ook de gevolgen van een
aanrijding of aanvaring zijn gedekt, evenals schade door rook,
roet, uitstromende olie of lekkende verwarmingsinstallaties.
3. Dekking Alle Gevaren
Dit is de meest complete dekking. Alle bovengenoemde
risico’s zijn verzekerd en daarnaast ook de schade die wordt
aangericht door iedere andere plotselinge en/of
onvoorziene gebeurtenis.

Verhuur
De verzekering geldt ook wanneer u uw recreatiehuis
tijdelijk verhuurt.

Inboedel
De inboedel van uw recreatiehuis kunt u extra meeverzekeren
tegen dezelfde risico’s van de door u gekozen dekking.
Kleding en andere roerende zaken vallen ook onder deze
dekking. Geld en waardepapieren kunnen niet worden
meeverzekerd.

Gunstige vergoedingen
De Recreatiehuisverzekering vergoedt bij schade
alle noodzakelijke herbouw- of herstelkosten.
Recreatiewoningen van kunststof of hout worden op
basis van de nieuwwaarde vergoed. Wanneer er niet
wordt herbouwd of hersteld, wordt de verkoopwaarde
van het huis uitgekeerd. Als u de inboedel heeft
meeverzekerd, ontvangt u bij schade de nieuwwaarde.
Voor kostbaarheden, waaronder computer-, beeld- en
geluidsapparatuur, geldt een uitzondering; bij diefstal
wordt maximaal 50% van de verzekerde waarde vergoed.

