
Premium 
verzekeringen

more than just insurance



Inboedel
Met de Premium Inboedelverzekering verzekert u uw inboedel, 

kunstvoorwerpen en audiovisuele apparatuur zonder maximering. En 

heeft u wel eens stilgestaan bij uw mooie garderobe? Een standaard 

inboedelverzekering past op kleding een afschrijvingspercentage 

van 20-50% toe. Deze verzekering vergoedt inboedel, en dus ook 

kleding, de eerste 10 jaar na aanschaf op basis van nieuwwaarde. 

Onze waardemeter kent geen inkomensbegrenzing, waardoor u een 

volledige garantie tegen onderverzekering geniet. Schade aan inboedel 

niet ouder dan 10 jaar wordt vergoed op basis van nieuwwaarde. Er 

vindt dan geen afschrijving plaats!

Woning
De Premium Woningverzekering verzekert niet alleen de woning, maar 

ook de tuin, het glas, de fundering en bijgebouwen zoals een berging, 

een garage, een tuinhuisje, een jacuzzi en een zwembad. Brand, storm 

en waterschade zijn standaard meeverzekerd. Wanneer uw huis 

onbewoonbaar is verklaard na een grote schade zoals een brand, kunt 

u, in tegenstelling tot bij een commodityverzekering, rekenen op een 

gelijkwaardige vervangende woonruimte. Deze verzekering is af te 

sluiten voor een woning vanaf € 500.000.

Kostbaarheden
Bezit u kunst, sieraden of een bijzondere verzameling? Met de Premium 

kostbaarhedenverzekering zijn uw getaxeerde kostbare bezittingen 

wereldwijd verzekerd tegen diefstal, beroving, verlies of beschadiging. 

Premium Wonen

U geniet van uw mooie woning die onder architectuur is gebouwd. U bent in het bezit van een bijzondere (sport)auto, een rietgedekt 
pand, een kostbare inboedel, een sloep of u heeft wellicht mooie kunstwerken in uw woning. De premiumlijn komt tegemoet aan 
uw wensen op verzekeringsgebied. Wij bieden maatwerk en service afgestemd op uw specifieke behoeften, zodat uw bijzondere en 
waardevolle bezittingen uitstekend verzekerd zijn. 

De Premiumlijn omvat een auto-, klassieker-, woonhuis-, inboedel-, kostbaarheden-, vakantiehuis-, aansprakelijkheids-, en 
ongevallenverzekering. Elk onderdeel sluit naadloos op elkaar aan, hierdoor bent u gevrijwaard van overlap in verzekeringen en 
betaalt u niet te veel aan premie. De zeer ruime dekking staat garant voor een optimale bescherming van uw bezit. In deze brochure 
leest u wat wij u nog meer kunnen bieden. 

Waarom een Premium verzekering?

Omdat een commodityverzekering (een standaard verzekeringsproduct) 

niet toereikend is voor uw kostbare bezittingen: standaard verzekeringen 

kennen veelal dekkingsbeperkingen en sublimieten. Als u onverhoopt te 

maken krijgt met een schade, dan wilt u uw beschadigde eigendommen 

vervangen door gelijkwaardige zaken. Bijvoorbeeld als uw mooie woning 

door onvoorziene omstandigheden afbrandt, dan wilt u daar eenzelfde 

soort huis, met dezelfde comfort voor terug. Voor het vaststellen van 

het verzekerd bedrag (de herbouwwaarde) van uw huis heeft Premium 

Wonen verschillende mogelijkheden. Ook op het gebied van beveiliging 

van uw bezit kunnen praktische adviezen worden gegeven om schade en 

ongemak te voorkomen. U bent daarmee nooit onderverzekerd!



Met de Premium Klassieker autoverzekering bent u er zeker van dat uw 

klassieker goed verzekerd is. Zo geldt er onder andere een altijd-terug-

garantie van uw klassieker na een ongeval. Dit geldt óók na een schade 

in het buitenland en na een total loss schade-uitkering. Dus u bepaalt 

zelf wat er met de beschadigde klassieker gebeurt.

Premium Klassieker

Speciaal voor bezitters van exclusieve auto’s bieden wij een verzekering 

op maat. Heeft u een auto met een waarde vanaf € 80.000? Dan is 

onze Premium autoverzekering een uitstekende verzekering voor u. 

Met onze Premium autoverzekering bent u er zeker van dat bij schade 

de waarde vergoed wordt die uw auto verdient. U krijgt bij ons namelijk 

maar liefst 36 maanden de originele aankoopwaarde van uw auto 

vergoed.

Bent u eigenaar van een zeiljacht, speedboot, motorjacht of sloep? Dan 

wilt u hiermee graag veilig het water op. Met onze Bootverzekering stelt 

u de verzekering zelf samen, zodat deze is afgestemd op uw wensen. 

Ook als het vaartuig in een bewaakte buitenlandse jachthaven ligt, bent 

u bij ons aan het juiste adres. Of u nu een sloep met een waarde van  

€ 30.000 verzekert of een jacht van meer dan € 700.000, wij zoeken 

voor u een oplossing op maat.

Premium Auto

Premium Pleziervaartuig



Preventie 

Wij vinden het belangrijk om u naast uitstekende verzekeringsproducten 

te ondersteunen met zorgvuldig geselecteerde en gespecialiseerde 

dienstverleners. 

Onze partners

In sommige gevallen is het verstandig om een specialist in te 

schakelen om een verzekerd object of situatie te beoordelen, zodat 

uw monumentale pand authentiek en adequaat beveiligd is. Het kan 

hierbij gaan om bijvoorbeeld de beveiliging van het woonhuis of een 

waardebepaling. De dienstverleners zijn: Apresa (voor de uitvoering 

van waardebepalingen), EFAS Security (voor een beveiligingsplan op 

maat), Dujardin (specialist op het gebied van kluizen) en Noble House 

Valuation (voor de taxatie van kunst, antiek en inboedelgoederen). Deze 

partijen hebben allen service en kwaliteit hoog in het vaandel staan en 

op basis van ervaringen kunnen wij met zekerheid zeggen dat u bij hen 

in goede handen bent. 

Meer informatie 
Vanaf twee particuliere schadeverzekeringen 

geldt al een pakketkorting van 8%. Ook kunt 

u de premie in veel gevallen zonder toeslag 

in termijnen betalen. Wij vertellen u graag 

meer over Premium producten, zoals  

voor uw vakantiehuis, tweede auto en 

overige bezittingen. Dus neem vrijblijvend 

contact met ons op via onderstaande 

contactgegevens. 

Financieel Adviesburo Van Elswijk
Het Haagje 161 A
7902 LG Hoogeveen (bezoekadres)

Postbus 2129
7900 BC Hoogeveen (postadres)

0528-227 090
info@fab-elswijk.nl
www.vanelswijkhoogeveen.nl 


