
Waarom Nh1816 Verzekeringen?
✔ Coöperatieve verzekeraar zonder winstoogmerk

✔ Uitstekende verzekeringen met betaalbare premies

✔ Ervaren en solide verzekeraar

✔ Klantbelang staat voorop

✔ Geen externe aandeelhouders

✔ Altijd een adviseur bij u in de buurt

✔ VerzekeringApp voor digitaal gemak

✔ Maatschappelijk betrokken bij de lokale 

samenleving

✔ Stichting Goede Doelen Nh1816 steunt 

maatschappelijke organisaties

Waarom een adviseur?
✔ Eén adres voor al uw financiële zaken

✔ Een onafhankelijk expert met de juiste kennis

✔ Laagdrempelig en persoonlijk advies passend  

bij uw wensen en omstandigheden

✔ Regelmatig controle van polissen

✔ Snelle en adequate hulp bij schade

✔ Duidelijke uitleg en presentatie  

van voorwaarden en premies

✔ Besparingsadvies bij meerdere polissen  

in één pakket

✔ Uitstekende service en dienstverlening  

bij u in de buurt

✔ Betrokken bij de lokale samenleving

Daarom bent u 
bij Nh1816 
goed verzekerd



 AUTOVERZEKERING
✔ Tot 80% bonuskorting voor schadevrij rijden
✔ Bonusbeschermer tegen no-claim verlies en 

‘dubbele’ bonusbeschermer vanaf trede 25
✔ Extra korting voor een 2e en elk volgend 

motorrijtuig in een Combipolis
✔ 'No blaim, no-claim': geen invloed op de 

premiekorting bij een vandalismeschade
✔ Vrijwillig verhoogd eigen risico mogelijk
✔ Gratis accessoires-dekking tot € 1.000,–

✔ 3 jaar lang aanschafwaarderegeling mogelijk of  
3 jaar lang nieuwwaarderegeling als verzekerde  
de 1e eigenaar is

✔ Géén eigen risico bij geselecteerde 
schadeherstellers

✔ Vrije keuze uitvoerder motorrijtuigenrechtsbijstand 
✔ Pechhulpdekking Nederland of Europa, vergoeding 

tot € 90,– per dag gedurende maximaal 25 dagen 
voor vervangend vervoer

 INBOEDELVERZEKERING
✔ Géén algemeen eigen risico
✔ Standaard dekking voor mobiele elektronica  

tot € 500,– en optioneel uit te breiden
✔ 5 jaar ‘onbeperkte garantie tegen 

onderverzekering’ mogelijk
✔ Aanvullende buitenshuisdekking voor elektronica 

en aanvullende dekking voor fietsen mogelijk
✔ Inboedel in de auto verzekerd tot € 5.000,–  

bij verkeersongeval of brandschades
✔ Gunstige vaststelling waardeverlies bij schade

✔ Schade aan speeltoestellen en trampolines  
zijn standaard verzekerd

✔ Op inboedel is standaard tot € 6.000,–  
aan huurders- of eigenaarsbelang verzekerd

✔ Sieraden zijn standaard tot € 6.000,– verzekerd
✔ Standaard is dekking voor gehuurde of geleende 

zaken (ook medische apparatuur) tot € 15.000,–
✔ Het meeverzekeren van zakelijke inventaris  

op het woonadres is mogelijk
✔ Uitbreiding kostbaarhedendekking buitenshuis 

mogelijk (werelddekking)

 MOTORVERZEKERING
✔ Tot 80% bonuskorting voor schadevrij rijden
✔ Bonusbeschermer tegen no-claim verlies en 

‘dubbele’ bonusbeschermer vanaf trede 25

✔ Extra korting voor een 2e en elk volgend 
motorrijtuig in een Combipolis

✔ Dekking voor schade aan motorhelm  
en -kleding mogelijk

 OLDTIMERVERZEKERING
✔ Speciaal tarief voor oldtimers

✔ Géén eigen risico bij niet-geselecteerde 
schadeherstellers

Verzeker 
wat voor u 
belangrijk is



 WOONHUISVERZEKERING
✔ Géén algemeen eigen risico
✔ 5 jaar ‘onbeperkte garantie tegen 

onderverzekering’ mogelijk
✔ Eigen risico stormschade € 250,– is afkoopbaar
✔ Schade door wind is verzekerd. Het eigen risico 

van € 150,– is afkoopbaar
✔ Verhuur van (een deel van) de woning  

kan worden verzekerd
✔ Dekking bij schade door ongedierte 

✔ Zonnepanelen, -boilers, -collectoren, warmte-
pompen en laadpalen voor een elektrisch 
motorrijtuig standaard verzekerd

✔ Dekking voor schade door constructie-, montage-  
of installatiefouten (max. dekking € 1.500,–)

✔ Dekking voor gevolgschade door geleidelijke 
vochtdoorlating van tegelwerk, kitnaden en 
voegen (max. dekking € 1.500,–)

✔ Standaard dekking voor lekdetectie  
kosten tot € 500,–

 DOORLOPENDE REIS- EN 
ANNULERINGSVERZEKERING

✔ Géén algemeen eigen risico
✔ Reisverzekering met ruime bagagedekking  

tot € 3.000,– per persoon per reis
✔ Maximale reisduur uit te breiden  

tot 180 aaneengesloten dagen
✔ Aanvullende dekking ongevallen  

& medische kosten
✔ Winter-/onderwatersportdekking mogelijk

✔ Fiets kan tot € 2.000,– worden meeverzekerd
✔ Sportuitrusting kan tot € 2.000,– per persoon 

worden meeverzekerd
✔ Studie- en stagereizen zijn standaard verzekerd
✔ Dekking bij een negatief reisadvies
✔ Dekking annuleringsverzekering per persoon per 

reis naar keuze € 1.500,– of € 2.500,–
✔ Garantie annuleringsdekking
✔ Annuleringsdekking voor samengestelde reizen
✔ Gunstige vaststelling waardeverlies bij schade

 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
✔ Géén algemeen eigen risico 
✔ Geleende spullen tot € 15.000,– meeverzekerd
✔ Jagersrisico optioneel mee te verzekeren

✔ Aansprakelijkheid voor vriendendienst  
is tot € 15.000,– meeverzekerd

✔ Dekking voor motorisch aangedreven kinder-
speelgoed met maximumsnelheid tot 16 km/uur

 ONGEVALLENVERZEKERING 
✔ Wereldwijde dekking

✔ Uitkering tot maximaal 300% van  
het verzekerde bedrag bij blijvende invaliditeit

Al uw bezittingen
verzekerd in

één pakket
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 STACARAVANVERZEKERING
✔ Bij verhuur mogelijk om het aansprakelijkheids-

risico voor een verhuurder te verzekeren

✔ Doorlopend ruime dekking, ook als stacaravan 
tijdelijk niet gebruikt wordt

✔ Dekking voor verhuur van de stacaravan is 
mogelijk

 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
✔ Gratis juridisch advies door DAS of ARAG over  

de verzekerde modules
✔ Vrije keuze in uitvoering door DAS of ARAG

✔ Dekking samen te stellen uit verschillende 
modules, zonder verplichte combinaties

✔ Aparte rechtsbijstandverzekering voor  
verkeer & vakantie

 TOURCARAVANVERZEKERING
✔ Caravanverzekering met mogelijkheid  

tot hagel/neerslagdekking
✔ Hulpverlening door Nh1816 Hulpdienst
✔ Aanvullende dekkingen mogelijk voor accessoires 

(voortent, luifel, caravan-mover) en inboedel.

✔ Géén eigen risico bij geselecteerde 
schadeherstellers

✔ Nieuwe caravans kunnen 5 jaar lang verzekerd 
worden tegen nieuwwaarde

✔ Tweedehands aangeschafte caravans kunnen 3 jaar 
lang verzekerd worden tegen de aanschafwaarde

 CAMPERVERZEKERING
✔ Tot 80% bonuskorting voor schadevrij rijden
✔ Bonusbeschermer tegen no-claim verlies

✔ Extra korting voor een 2e en elk volgend 
motorrijtuig in een Combipolis

 RECREATIEWONINGVERZEKERING
✔ Recreatiewoning is standaard verzekerd op onze 

zeer ruime Optimaal-voorwaarden

✔ Dekking voor verhuur van de recreatiewoning is 
mogelijk

✔ Bij verhuur mogelijk om het aansprakelijkheids-
risico voor een verhuurder te verzekeren

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden zijn te allen tijde van kracht. 
Raadpleeg voor de actuele polisvoorwaarden www.nh1816.nl/polisvoorwaarden-2020
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Combikorting
tot wel 10%


