
Zorgeloos verzekerd bij 
de Beste Schadeverzekeraar van Nederland!*

DowNloaD De 
VerZekeriNgappgratiS

Nh1816 VerzekeriNgeN
✔ Ervaren en solide verzekeraar
✔ Uitstekende verzekeringen met 

betaalbare premies
✔ Altijd een adviseur bij jou in de buurt
✔ VerzekeringApp voor mobiel  

online gemak
✔ Klantbelang staat voorop
✔ Coöperatie zonder winstoogmerk
✔ Geen externe aandeelhouders
✔ Maatschappelijk betrokken bij  

de lokale samenleving
✔ Goede Doelen Stichting steunt 

maatschappelijke organisaties

De aDViseur iN De buurt
✔ Eén adres voor al je financiële zaken
✔ Ouderwetse service en oprechte 

betrokkenheid
✔ Laagdrempelig en persoonlijk advies
✔ Persoonlijk bezit dat bijzondere 

aandacht verdient komt aan de orde 
✔ Verzekeringen passend bij jouw 

wensen en omstandigheden 
✔ Voorwaarden en premies overzichtelijk 

gepresenteerd en helder met je door 
gesproken 

✔ Snelle en adequate hulp bij schade
✔ Regelmatige controle van polissen 
✔ Besparingsadvies over korting bij 

meerdere polissen in één pakket 
✔ Betrokken bij de lokale samenleving

nh1816.nl

* Bron: Adfiz Prestatieonderzoek 2015



 VerVoer & mobiliteit
✔ 80% bonuskorting voor schadevrij rijden
✔ Extra korting voor een 2e auto
✔ Géén eigen risico bij geselecteerde 

schadeherstellers
✔ Gunstige nieuwwaarderegeling
✔ Bonusbeschermer tegen no-claim verlies
✔ Ongevallendekking voor inzittenden
✔ Verschillende dekkingen mogelijk voor 

motorrijtuigen rechtsbijstand 
✔ Gratis accessoires-dekking tot € 1.000,—
✔ Pechhulpdekking Nederland of Europa
✔ Motorverzekering met dekking voor 

helm, kleding en schoenen
✔ Aparte verzekering voor kampeerauto’s 

inclusief luifel en inboedel
✔ Aparte verzekering voor oldtimers

 WooNhuis & iNboeDel
✔ Géén algemeen eigen risico
✔ Eigen risico stormschade afkoopbaar
✔ 5 jaar ‘garantie tegen onderverzekering’
✔ Extra elektronica- en/of fietsdekking 

mogelijk
✔ Aparte verzekering voor kostbaarheden

 aaNsprakelijkheiD 
✔ Géén algemeen eigen risico 
✔ Aansprakelijkheid in de hele wereld 

gedekt
✔ Geleende spullen tot € 15.000,— 

meeverzekerd
✔ Aansprakelijkheid voor vriendendienst 

tot € 15.000,— meeverzekerd

 uitVaart
✔ Uitvaartverzekering in geld 
✔ Gratis dekking voor kinderen tot 18 jaar

 rechtsbijstaND 
✔ Rechtsbijstandverzekering zonder 

verplichte combinaties
✔ Gratis advies over verzekerde modules
✔ Aparte rechtsbijstandverzekering voor 

verkeer & vakantie

 recreatie & reizeN
✔ Reisverzekering met ruime 

bagagedekking
✔ Garantie annuleringsdekking
✔ Annuleringsdekking voor een 

samengestelde reis
✔ Dekking ongevallen & medische kosten
✔ Hulpverlening door Nh1816 Hulpdienst
✔ Winter-/onderwatersportdekking 

mogelijk
✔ Fiets kan worden meeverzekerd
✔ Sportuitrusting kan worden 

meeverzekerd 
✔ Caravanverzekering met hagel/neer- 

slagdekking
✔ Pleziervaartuigverzekering met dekking 

voor trailer en volgboot

 oNgeValleN
✔ Ongevallenverzekering met 300% 

uitkering bij 100% blijvende invaliditeit
✔ Aanvullende ongevallendekking voor 

auto of motor mogelijk
✔ Dekking voor tandartshulp voor 

kinderen kan meeverzekerd worden 
✔ Daguitkering bij ziekenhuisopname voor 

één of beide ouders mee te verzekeren

Daarom verzeker je jouw bezit bij Nh1816


