
 

Doelgroepomschrijvingen particuliere verzekeringen 

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) 
Deze verzekering is geschikt voor particuliere huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) die hun 

vermogen willen beschermen tegen schadeclaims van derden.  

Auto / bestelautoverzekering 
Deze verzekering is geschikt voor particulieren die een personen- of bestelauto met een Nederlands 

kenteken bezitten en zich willen verzekeren tegen:  

- het financiële risico van schade aan die auto;  

- het financiële risico van schade die met deze auto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die 

particulier verantwoordelijk is. Deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.  

Bromfietsverzekering 
Deze verzekering is geschikt voor particulieren die een bromfiets met een Nederlands kenteken bezitten 

en zich willen verzekeren tegen het financiële risico van die met deze bromfiets aan anderen wordt 

toegebracht en waarvoor die particulier verantwoordelijk is. Deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.  

Caravanverzekering 
Deze verzekering is geschikt voor particulieren die een toercaravan, vouwwagen of stacaravan bezitten en 

zich willen verzekeren tegen het financiële risico van schade aan of door die toercaravan, vouwwagen of 

stacaravan. 

Inboedelverzekering 
Deze verzekering is geschikt voor particulieren die zich willen verzekeren tegen het financiële risico van 

schade aan hun inboedel in hun eigen woning of huurwoning.  

Kampeerauto 
Deze verzekering is geschikt voor particulieren die een kampeerauto met een Nederlands kenteken 

bezitten en zich willen verzekeren tegen: 

- het financiële risico van schade aan die kampeerauto; 

- het financiële risico van schade die met deze kampeerauto aan anderen wordt toegebracht en 

waarvoor die particulier verantwoordelijk is. Deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.  

 

 



 

 

Kostbaarheden 
Deze verzekering is geschikt voor particulieren die waardevolle zaken bezitten (antiek en 

kunstvoorwerpen, sieraden, muziekinstrumenten, foto- en filmapparatuur, audio-/videoapparatuur, 

postzegel-, munt- of andere verzamelingen) en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade 

aan deze kostbaarheden. 

Motorrijwielverzekering 
Deze verzekering is geschikt voor particulieren die een motor met een Nederlands kenteken bezitten en 

zich willen verzekeren tegen: 

- het financiële risico van schade aan die motor; 

- het financiële risico van schade die met deze motor aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die 

particulier verantwoordelijk is. Deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.  

 

Ongevallenverzekering 
Deze verzekering is geschikt voor particuliere huishoudens tot 70 jaar (eenpersoon of meerpersoons) die 

zich willen verzekeren tegen het financiële risico bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. 

De verzekering keert eenmalig een gekozen verzekerd bedrag uit.  

Pleziervaartuig- / bootverzekering 
Deze verzekering is geschikt voor particulieren die een boot bezitten met een vaste ligplaats in Nederland 

en zich willen verzekeren tegen: 

- het financiële risico van schade aan boot; 

- het financiële risico van schade die met deze boot aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die 

particulier verantwoordelijk is. Deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.  

Rechtsbijstandverzekering 
Deze verzekering is geschikt voor particuliere huishoudens (eenpersoon of meerpersoons) die zich willen 

verzekeren tegen het financiële risico van het inschakelen van juridische hulp bij een conflict over onder 

andere het gebruik van een woning, vermogensbeheer, schade aan persoonlijke eigendommen of een 

overeenkomst.. De verzekerde conflicten zijn limitatief omschreven in de verzekeringskaart en de 

polisvoorwaarden.  

Reisverzekering (doorlopend) 
Deze verzekering is geschikt voor particuliere huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) die zich willen 

verzekeren tegen het financiële risico van schade tijdens een reis en voor extra kosten voor of tijdens een 

reis. De verzekering is niet bedoeld voor reizen die langer duren dan 60 aaneengesloten dagen. De 

verzekering is ook niet bedoeld voor mensen die bepaalde gevaarlijke sporten tijdens hun reis beoefenen.  



 

 

Woonhuisverzekering 
Deze verzekering is geschikt voor particulieren die een eigen woonhuis in Nederland bezitten en zich 

willen verzekeren tegen het financiële risico van schade aan dat woonhuis.  


