
Unigarant introduceert 
de WOONverzekering

Wij hebben de belangrijkste aanpassingen voor u op een rij gezet...

NIEUW
> Opstal

Opstalverzekering

De dekking van Opstal is sterk verbeterd. Zo is glas volledig 

verzekerd, is er ook geen maximum meer voor een noodvoor- 

ziening en is waterschade door openstaande kranen vanaf  

nu ook verzekerd.

> AVP

Aansprakelijkheidsverzekering

De Aansprakelijkheidsverzekering is inhoudelijk niet gewijzigd. De 

voorwaarden zijn wel herschreven en daardoor beter leesbaar.

> Inboedel

Inboedelverzekering

Inboedel is verbeterd op een aantal punten. Zo is er geen 

maximum vergoeding meer voor audiovisuele en computerappa-

ratuur, een koelkast of diepvries. Daarnaast worden bij schade alle 

kosten van vervoer en opslag van de inboedel vergoed. En kennen 

we een 10-jaar nieuwwaarderegeling.



• Onder de Unigarant Woonverzekering vallen 
vanaf 1 oktober alleen de Inboedel-, Opstal- 
en Aansprakelijkheidsverzekering. De andere 
verzekeringen zoals Rechtsbijstand, Ongevallen en de 
Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering worden 
losse verzekeringen.

• Vanaf 1 oktober gelden nieuwe premies en voorwaarden 
voor de Unigarant Woonverzekering. De voorwaarden 
zijn vereenvoudigd en verbeterd. 

• De bestaande portefeuille wordt op een later 
tijdstip geconverteerd naar de nieuwe premies en 
voorwaarden. 

• Er verandert niets in de dekkingen van de Rechts-
bijstands- en Ongevallenverzekering.  Wel zijn de 
voorwaarden vereenvoudigd en daardoor beter 
leesbaar.

Lees vanaf 1 oktober alles over onze nieuwe WOON verzekering op www.unigarant.nl/WOONverzekering

Wijzigingen OUD NIEUW

Audiovisueel/computerapparatuur > € 7.500 geen maximum

Inboedel van derden > maximaal € 2.500 gehuurde spullen uitgesloten

Medische apparatuur in bruikleen > niet verzekerd wel verzekerd (onder € 125.000 reguliere inboedel)

Koelkast en diepvries > € 500 geen maximum

Bagage > nu diefstal uit voer- en vaartuigen  
max. € 1.000 € 3.500

Fietsen bij dekking buitenshuis > verzekerd tijdens reis niet meer verzekerd tijdens reis
(sluit hiervoor een fietsverzekering af) 

Diefstal bijgebouwen > € 4.000 € 7.500

Kosten vervoer en opslag inboedel > € 10.000 geen maximum

Vervangen sloten > € 250 max. 50% kosten

Sleutels > max. 50% en € 250 max. 50% kosten

Kosten bewaking > niet verzekerd wel  verzekerd

Eigenaarsbelang > tot € 25.000 geen maximum

Wijze vaststelling vergoeding inboedel > afschrijvingstabel herstel mogelijk? > herstelkosten

herstel niet mogelijk? > 10 jaar nieuwwaarde

Waterschade door openstaande kranen > 
bij inboedel en opstal > niet verzekerd wel verzekerd

Schoorsteen > geen veegplicht veegplicht

Glas > gedifferentieerd alle glas is verzekerd

Glasschade > volgt gekozen eigen risico standaard € 250 eigen risico

Eigen risico > geen, € 100 of € 200 standaard € 250 eigen risico

geen eigen risico bij aangesloten hersteller

storm € 250 eigen risico

Noodvoorziening opstal > € 50.000 geen maximum

Leidingen > niet verzekerd wel verzekerd

Schade aan leidingen > leiding zelf niet gedekt reparatiekosten leiding ook gedekt

geen eigen risico bij aangesloten hersteller

Poliskosten > wel geen

10% toeslag bij alleen een opstalverzekering > wel geen

Premie bepalende factoren OUD NIEUW

opstal inboedel

muren woningtype X X

bouwaard dak koop/huur X

herbouwwaarde herbouwwaarde X

bouwjaar X

gezinssamenstelling X X

5 nieuwe regio’s X X

whize segmenten X X

Verzekerd OUD NIEUW

Rieten daken > wel niet

Houten huizen > wel niet

Zakelijk gebruik/beroepsuitrusting > wel niet

Verzekerd OUD NIEUW

Verhuur > wel niet

Monumenten > wel niet

Afwijkende risicoadres > wel niet

 

De belangrijkste aanpassingen voor u op een rij


