Je kostbare bezit goed verzekerd!

Inventariseren • Adviseren • Organiseren • Besparen

voordelen van een adviseur
Nh1816 Verzekeringen werkt uitsluitend samen met lokale
verzekeringsadviseurs. Zij bieden advies en verzekeringen
die het beste passen bij jouw wensen en persoonlijke
omstandigheden, maar ook de juiste hulp bij schade.
Inventariseren en adviseren
De adviseur bij jou in de buurt luistert naar je wensen en
inventariseert je persoonlijke situatie. Voorwaarden en premies
worden overzichtelijk gepresenteerd en helder doorgesproken.
Persoonlijk bezit dat bijzondere aandacht verdient komt gelijk
aan de orde. Wanneer alles helemaal duidelijk is, volgt een
advies over jouw ideale verzekeringspakket.
Organiseren en besparen
Misschien heb je verzekeringen bij verschillende maatschappijen ondergebracht. Die versnippering kost geld. Hoe meer
verzekeringen je bij ons in één pakket combineert, hoe meer
voordeel. Je adviseur rekent uit wat je daardoor bespaart op je
verzekeringspremies. Dubbel verzekerd zijn is niet meer mogelijk.

Ervaringen van
verzekerden
“ Ik vind het bijzonder dat
mijn schade zo keurig en
snel is afgehandeld.
Zondag de rekening in
de bus gedaan, en de
volgende dag stond het
bedrag al op mijn rekening.
Dat maak je niet vaak meer
mee.”

ALIE KNOPS
“ Mijn adviseur heeft
duidelijk een passie voor
verzekeringen, dat is leuk
om te zien. Nu heb ik nooit
wat, en dat wil ik graag
zo houden. Maar is het
wel het geval, dan wil ik
dat het goed en snel wordt
afgehandeld.”

JETSKE LYSBETH
DE GROOT

Klanttevredenheid
Lokale verzekeringsadviseurs die samenwerken met Nh1816
Verzekeringen krijgen een ongekend hoge waardering voor
hun dienstverlening. Klanten geven hen gemiddeld de volgende
rapportcijfers:
Beoordeling door verzekerden

88 80 8 3 89 8 7
Toegankelijkheid

Prijs/
Kwaliteit

Dienstverlening

Persoonlijke
service

Reputatie

“Gelukkig zijn er nog
verzekeringsadviseurs
waar je gewoon naar
binnen kunt lopen, vragen
stellen en eerlijk advies
krijgt. Kortom, een bedrijf
met een eigen gezicht en
identiteit. Dat wil je toch
niet ruilen voor een
telefooncomputer,
onzichtbare webpagina
en iedere keer een andere
medewerker die alles zes
keer vraagt voordat ie het
begrijpt.”

Corrie BROUWERMOTSHAGEN

voordelen van de combipolis
✔ Je bent vrij in de samenstelling van je verzekeringspakket.
Er gelden géén verplichte combinaties zoals bij veel andere
verzekeringsmaatschappijen wel het geval is.
✔ Bij de vaststelling van de korting maakt het niet uit welke
soort polis je in het pakket afsluit, elke polis telt mee (met
uitzondering van uitvaartpolissen).
✔ Als je een Combipolis afsluit, betaal je geen poliskosten.
En gespreide betaling per maand kost niets extra.
✔ Hoe meer polissen je afsluit, des te hoger wordt de korting
op elke polis (met uitzondering van uitvaartpolissen).
Een uitvaartpolis telt wel mee voor het bepalen van de
hoogte van de korting voor de andere polissen, maar op
de uitvaartpolis zelf wordt de korting niet verleend.

Aantal polissen

Je bespaart

9 of meer polissen
8 polissen
7 polissen
6 polissen
5 polissen
4 polissen
3 polissen

10% premiekorting
9% premiekorting
8% premiekorting
7% premiekorting
6% premiekorting
5% premiekorting
3% premiekorting

✔ Nh1816 communiceert helder, efficiënt en milieubewust.
Polissen en andere correspondentie worden per e-mail toegestuurd. Via de Verzekeringapp is je verzekeringsinformatie
24/7 beschikbaar en kan je digitaal schade melden.

Onze
verzekeringen
Vervoer & Mobiliteit
• Autoverzekering
• Bestelautoverzekering
• Motorverzekering
• Bromfietsverzekering
• Oldtimerverzekering
Wonen
• Inboedelverzekering
• Inboedelverzekering met
aanvullende dekking
voor elektronica
• Inboedelverzekering met
aanvullende dekking
voor fietsen
• Kostbaarhedenverzekering
• Woonhuisverzekering
(opstal)
Recreatie & Reizen
• Doorlopende
reisverzekering
• Caravanverzekering
• Mobiele bungalowverzekering
• Camperverzekering
• Pleziervaartuigverzekering
Aansprakelijkheid
& Rechtsbijstand
• Particuliere
aansprakelijkheidsverzekering
• Rechtsbijstandverzekering

Aanvragen of meer weten
Wil je profiteren van wat Nh1816 Verzekeringen je te bieden
heeft? Maak dan een afspraak met je verzekeringsadviseur.
Hij helpt je graag bij de keuze voor de beste verzekering.

Leven & Welzijn
• Ongevallenverzekering
• Uitvaartverzekering

Jouw belang CENTRAAL

Download onze
VerzekeringApp

Nh1816 Verzekeringen is een coöperatie waar aandeelhoudersbelang geen rol speelt. Alleen het klantbelang staat centraal.
Coöperatief verzekeren is risico’s afdekken met oog voor de
wereld om ons heen. Het besef dat we een verschil kunnen
maken, als we met elkaar de schouders eronder zetten.

Je verzekeringsinformatie
24/7 beschikbaar en online
schade melden.

Nh1816 Verzekeringen opereert transparant en zonder winstoogmerk. Een deel van de winst die Nh1816 Verzekeringen
maakt, geeft zij terug aan de samenleving via maatschappelijk
betrokken projecten.

“Alles van waarde is kwetsbaar,

maar samen staan we sterker.”

Al 200 jaar verstand
van verzekeren!

Nh1816 Verzekeringen is sinds 1816 gevestigd in het Westfriese Oudkarspel. Oorspronkelijk als een plaatselijke onderlinge brandwaarborgmaatschappij, maar tegenwoordig als
een landelijk werkende, onafhankelijke en coöperatieve
schade- en levensverzekeraar. Wij werken uitsluitend samen
met lokale verzekeringsadviseurs.

nh1816.nl

Maatschappelijk betrokken

facebook.com/Nh1816

twitter.com/Nh1816
Paragames
Breda

Stichting
Amputatievoetbal

JP Balki-Run

Alkmaar
Culinair plaza

Onze samenwerkende adviseurs staan midden in de lokale samenleving en zijn vaak zeer maatschappelijk betrokken. Nh1816 ondersteunt adviseurs en verzekerden in lokale projecten om zo iets
terug te doen voor jouw lokale samenleving en het goede doel.

linkedin.com/company/
nh1816-verzekeringen
COM.0714

