
CORPORATE RISK & HUMAN CAPITAL

Kröller Boom Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) 
En de Nederlandse partner van UnisonBrokers: het grootste 
internationale onafhankelijke netwerk van assurantiemakelaars. 

PRESENTATIE ARRANGEMENT 

WOONARKEN VERZEKERING T.B.V.

VERENIGING WOONARKBEWONERS

GOOI- EN VECHTSTREEK



EVEN VOORSTELLEN

+ Christa van der Grift 

(Consultant Marine Kröller Boom)

+ Erik Mesman 

(Acceptatie Specialist Pleziervaartuigen en Woonschepen Delta Lloyd)

+ Frank de Graaf 

(Manager Corporate Risk Kröller Boom)



Wij geloven dat we met een klein team optimaal

zijn uitgerust om de beste service te bieden. 

Hierdoor staan wij dichter bij onze klanten, 

kennen we hun organisaties door en door en 

kunnen we sneller reageren.

Wij worden gedreven door de uitdagingen

van onze klanten, want uiteindelijk zijn hun

belangen de onze.

95% van onze klanten blijft bij ons, omdat we  

betrokken blijven en onze afspraken nakomen.

WIJ KOMEN TOT DE 

KERN VAN DE ZAAK

PUSHING THE LIMITS



UITGANGSPUNTEN VOOR ARRANGEMENT



+ Adequate en ruime dekking

+ Faciliteit voor verhuur

+ Zekerheid over te verzekerde waarde

+ Additionele service bij preventie en 

taxatie

+ Concurrerende prijsstelling

+ Betrouwbare risicodrager

UITGANGSPUNTEN VOOR ARRANGEMENT



BASIS DEKKING

+ Woonark inclusief bijgebouwen verzekerd voor materiële schade en 

aansprakelijkheid

+ Inboedel verzekerd (met inboedelgarantie), ook indien aanwezig in de 

bijgebouwen

+ Voorts is verzekerd:
Kosten om schade te voorkomen of te beperken

Expertisekosten (ook contra-expertise)

Salvage kosten

Kosten van tuinaanleg

Kosten van vervoer en opslag van uw inboedel

Extra kosten verblijf in hotel, pension of ander vervangend verblijf

Kosten van hulplonen en berglonen

Lichtingskosten en opruimingskosten

Kosten van vervanging van sloten

Kosten bij schade aan het glas



+ Dekking voor de gevolgen van eigen 

gebrek en ook het eigen gebrek zelf 

indien niet ouder dan 10 jaar.

+ Zinken als gevolg van falende 

rioolpomp is derhalve gedekt, mits 

normaal onderhoud is gepleegd

UITGELICHT ZINKEN



+ Woonark en inboedel (ook in de 

bijgebouwen) gedekt.

+ Vervangende woonruimte wordt 

vergoed gedurende de periode van 

herstel, voor zover sprake is van 

gelijkwaardige woonruimte

UITGELICHT BRAND



+ Inbraak is gedekt, maar ook indien 

er geen braaksporen zijn te vinden 

(bijgebouwen dienen wel 

braaksporen te hebben)

UITGELICHT INBRAAK/DIEFSTAL



+ Verhuur aan derden voor langere 

periode meeverzekerd

+ Woningruil meeverzekerd

+ Kortstondig dagverhuur (o.a. AirBNB) is 

echter niet verzekerd

UITGELICHT VERHUUR



+ Verzekering geschiedt op basis van het 

reeds in bezit zijnde inspectierapport 

niet ouder dan vijf jaar

+ Heeft u dit niet, via Delta Lloyd wordt 

een gratis taxatie van de te verzekeren 

herbouwwaarde aangeboden

UITGELICHT WAARDE-VASTSTELLING WOONARK



+ Gratis preventie check voor alle leden

+ Adviezen voor tegengaan van veel 

voorkomende problemen en schaden

UITGELICHT PREVENTIE



PREMIE EN EIGEN RISICO

+ Uitgaande van een “betonnen bak” 

en met een waarde tot EUR 500.000 (daarboven op aanvraag)

PremiePremiePremiePremie

2,00 o/oo over de getaxeerde waarde woonark

1,65 o/oo over de waarde van de inboedel

Algemeen Eigen RisicoAlgemeen Eigen RisicoAlgemeen Eigen RisicoAlgemeen Eigen Risico

Nihil, 

echter voor stormschaden EUR 200 en bij schaden tijdens verplaatsen EUR 1.000



+ Via de website van de vereniging

VWGV zal een korte uiteenzetting van 

het arrangement worden gegeven.

+ Op de website zal een direct invulbaar

en verkort aanvraagformulier worden

geplaatst, dat middels email aan de 

vaste contactpersoon binnen Kröller

Boom kan worden gezonden.

+ Vervolgens wordt een uitgebreide

offerte aangeleverd incluis alle daarbij

behorende voorwaarden.

HOE BEREIKEN WE DE LEDEN EN KOMEN WE TOT EEN

OFFERTE?

1





T +31 33 750 5000

E info@krollerboom.nl

Kröller Boom Assurantiën BV

Hardwareweg 14

3821 BM Amersfoort

+ Nederlandse partner van unisonBrokers: het grootste internationale netwerk van 

onafhankelijke assurantiemakelaars

+ Registermakelaar in Assurantiën 

+ Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs

+ Silver partner van Merger & Acquisitions Community

+ Sponsor Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling

+ Vereniging Federatie Financieel planners

+ Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers


