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Pakketje oversluiten?

Jacqueline: “Je kent dat wel: je zit net lekker met je gezin aan het 
avondeten wanneer er een onbekend nummer belt. Jawel, het is weer 
een financieel adviseur die beweert dat je een enorm pensioengat 
hebt of maandelijks enorme bedragen kunt besparen door al je 
verzekeringen naar hem over te sluiten. Op zichzelf kan het helemaal 

geen kwaad om je schadeverzekeringen eens te laten checken. Heb je 
geen zaken dubbel of onderverzekerd? Is je tomtom verzekerd als die 
uit de auto wordt gestolen? Kunnen je verzekeringen goedkoper? 
Wanneer je naar je verzekeringen laat kijken, zijn er een paar dingen 
om in gedachten te houden.”

Het kan geen kwaad om het verzekerings
mannetje eens te laten langskomen, zo blijkt.

 • uit handen
Laat de verzekeraar het werk doen. Hij 
wil graag jouw verzekeringen overnemen, 
dus laat hem de voorwaarden maar 
vergelijken en de verschillen voor je op 
een rijtje zetten.

• Besparen?
Bij inboedel-, opstal- en WA-verzekerin-
gen gaat het niet om enorme bedragen. 
Voor dergelijke verzekeringen betaal je 
maandelijks een paar tientjes. Stel dat je 
10% kunt besparen, dan heb je het over 
een paar euro per maand. Voor andere 
verzekeringen is oversluiten soms wel de 
moeite waard, zie www.independer.nl. 
Een autoverzekering kan bijvoorbeeld 
vaak een stuk goedkoper. De voorwaar-
den voor een autoverzekering laten zich 
gemakkelijk vergelijken en schadevrije 
jaren kun je meenemen.

• onderverzekerd?
Wanneer je onderverzekerd bent, betekent 
dit dat je na een schade niet het gehele 
schadebedrag krijgt uitgekeerd, omdat de 
verzekerde waarde te laag is. Stel dat je 
inboedel verzekerd is voor € 60.000. Je 
huis brandt af en de totale inboedelschade 
bedraagt € 70.000. Je hebt dan een 

tip Verzekeringen weer in orde? 
Via www.bel-me-niet.nl kun je 

je telefoonnummer laten blokkeren 
Voor ongeVraagde telemarketing.
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onderverzekering van € 10.000 die uit 
eigen zak moet worden betaald. Om dit te 
voorkomen, kun je een garantie tegen 
onderverzekering afsluiten, waardoor je 
nooit onderverzekerd kunt raken. 
 

Een verzekering sluit je af als je een 
bepaald risico niet kunt of wilt dragen. 
Als je huis afbrandt en je bent hiervoor 
niet verzekerd, heb je een probleem, dat is 
duidelijk. In andere gevallen is de vraag: 
wegen de premies tegen het afdekken van 
dit risico op? Voor de levenslange premies 
van een uitvaartverzekering kun je 
doorgaans à la Pim Fortuyn begraven 
worden. Vaak is het verhogen van je 
bestaande overlijdensrisicoverzekering 
een stuk goedkoper dan het afsluiten van 
een uitvaartverzekering.

• Wat moet echt?
Volgens de wet ben je verplicht een  
WA-verzekering af te sluiten (wettelijke 
aansprakelijkheid). Verder is voor auto-
bezitters een autoverzekering verplicht. 
Heb je een eigen huis, dan stelt je hypo-
theekverstrekker vaak een opstal- 
verzekering verplicht. Een inboedel- 
verzekering is echter ook geen overbodige  
luxe. Daarnaast heb je een ziektekosten- 
verzekering nodig, maar deze valt vaak 
niet onder de “schadeverzekeringen” en is 
vaak collectief via je werkgever geregeld.

• alles Bij elkaar
Verzeker je schadeverzekeringen bij één 
verzekeraar. Zo kun je de verzekeraar 
bij schade laten uitzoeken onder welke 
verzekering dit valt in plaats van dat je dit 
zelf moet doen. Bovendien krijg je vaak 
een “pakketkorting” als je verschillende 
verzekeringen bij dezelfde aanbieder hebt.
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•  laat je niets over- 
Bodigs aanpraten


