HOLIDAY HOMES BY HISCOX©

¿QUÉ? WAAR LIGT HET
WOORDENBOEK…
Polisvoorwaarden zijn al niet de leukste vakantielectuur. Laat staan
in het Frans. Holiday Homes by Hiscox © maakt het u makkelijk. Met
voorwaarden die in helder Nederlands zijn geschreven. Schade handelt
u af via uw eigen, vertrouwde tussenpersoon uit Nederland. Hiscox
helpt u uw vakantiehuis in het buitenland daarna snel en grondig weer
in orde te brengen. Zo blijft u zo veel mogelijk stress bespaard. Op die
aanpak zijn we trots.

NEDERLANDSE VOORWAARDEN
Onze voorwaarden zijn in helder Nederlands geschreven. Polissen doorspitten met het woordenboek op schoot
is er niet meer bij. En de schadeafhandeling regelt u gewoon via uw tussenpersoon. Vertrouwd en duidelijk.

COMPLETE DEKKING
Holiday Homes by Hiscox © verzekert tegen talloze calamiteiten. Schade door brand, blikseminslag, water,
neerslag, een aardbeving, inbraak… Met de “all risks-dekking” bent u comfortabel verzekerd. Wij lossen de
schade snel en correct voor u op.

VERHUUR TOEGESTAAN
Uw vakantiehuis is een groot deel van het jaar onbewoond. U zult het daarom mogelijk willen verhuren. Geen
probleem. Met Holiday Homes by Hiscox © blijft u ook tijdens verhuur – in combinatie met eigen gebruik –
gewoon verzekerd.

REISKOSTEN MEEVERZEKERD
Bij wateroverlast of een andere calamiteit wilt u zo snel mogelijk poolshoogte nemen bij uw vakantiehuis.
Hiscox begrijpt dat. Holiday Homes by Hiscox © kent daarom een vergoeding voor uw reiskosten.

MAKKELIJK AF TE SLUITEN
Geen stress is onze leidraad. Vanaf het allereerste contact maken wij het u graag zo aangenaam mogelijk.
Holiday Homes by Hiscox © is daarom eenvoudig online af te sluiten. U berekent uw premie door slechts enkele
vragen te beantwoorden. Simpel en snel.

Uw buitenlandse vakantiehuis compleet verzekerd met een Nederlandstalige polis.
Wel zo makkelijk.
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Aansprakelijkheid voor uw vakantiewoning.
Zeer ruime dekking op basis van het ‘all-risks’-principe.
Schade door brand, blikseminslag, ontploffing, water, neerslag en storm.
Glasschade en beschadigingen aan zonwering en antennes.
Schade door diefstal na inbraak.
Schade door een aardbeving is meestal meeverzekerd.
Tuinaanleg tot € 10.000.
Audio-, video- en computerapparatuur tot € 2.500.
Kunstvoorwerpen zijn meeverzekerd tot € 10.000.
Reis- of verblijfskosten indien u bij een calamiteit naar uw woning moet.
Een verzekering voor uw vakantiehuis in vrijwel de gehele EU.

DE VERZEKERING DIE HET AANGENAAM HOUDT
Geen stress, wij regelen het voor u. Het is onze leidraad. Bij Hiscox heeft u altijd een aangename en
correcte schadeafhandeling. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar in dit segment. Bij schade
krijgt u uitsluitend te maken met Nederlands of Engels sprekende experts. Mensen, die tegelijkertijd alle
kennis hebben van de omstandigheden ter plaatse. En die bovenal begrijpen dat u op vakantie bent.

Holiday Homes by Hiscox ©. Omdat er één plek moet zijn waar u geen zorgen hebt.
Vraag uw tussenpersoon naar de voorwaarden of
kijk op www.hiscox.nl/particuliere-verzekeringen/holidayhomes.
DISCLAIMER
Aan deze brochure, de schade voorbeelden en de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De exacte dekking is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden en condities van de specifieke polis en de omstandigheden van de individuele situatie.
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