De woonhuisverzekering

De woonhuisverzekering (ook wel opstalverzekering genoemd) is bedoeld voor uw woonhuis. Als uw huis beschadigd raakt
door gebeurtenissen buiten uw schuld, bent u verzekerd voor die schade. Schade kan bijvoorbeeld ontstaan door brand,
storm of wateroverlast. Naast het woonhuis zijn ook bijgebouwen, zonwering, schuttingen en erfafscheidingen verzekerd.
Net als alle zaken die nagelvast aan het gebouw bevestigd zijn.
1 U heeft schade

Andere verzekering

Nee

U heeft schade
aan uw opstal

Ja

Wat valt er onder opstal en welke
schades zijn gedekt?
• Woonhuis
• Bijgebouwen
• Zonwering
• Schutting
• Erfafscheidingen
• Al het andere dat nagelvast zit aan het huis
> Bekijk hier het volledige overzicht

2 U wilt uw schade direct laten herstellen of u wilt uw schade melden op uw woonhuisverzekering

U wilt direct een Aegon
schadehersteller inschakelen*.

Bel 088 344 00 00
Ook voor schade die snel hersteld
moet worden zoals gebroken glas
of waterschade schakelen wij
direct een hersteller in.

U kunt uw schade
online doorgeven
U kunt uw schade ook aan uw
adviseur doorgeven.

* Uw voordelen van direct schadeherstel
•	1 telefoontje naar Aegon alarmcentrale is
voldoende
•	24/7 bereikbaar
•	U hoeft zelf geen schadehersteller te zoeken
of in te schakelen
• U hoeft geen schadeformulier in te dienen
•	U hoeft niets voor te schieten of te declareren

3 Uw schade wordt binnen 10 werkdagen door ons beoordeeld
 10 werkdagen

Uw schade
claim wordt
toegekend

Ja

Nee
Verder onderzoek / aanvullende vragen
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4 Welke keuzes zijn er nadat uw schade is beoordeeld?

U kiest er voor om de
schade te laten
herstellen door een
schadeherstelbedrijf
dat samenwerkt met
Aegon.

U kiest er voor om de
schade zelf te (laten)
herstellen.

Wij vragen u om
aanvullende informatie.
Of schakelen een expert
in die de hoogte en
oorzaak van de schade
vaststelt.

Wij bellen u om de
reden toe te lichten.
U krijgt hier na het
gesprek een
schriftelijke
bevestiging van.

5 Afspraken
Het schadeherstel
bedrijf belt u om een
afspraak te maken
om de schade te
herstellen.

U kiest een schade
hersteller die niet bij
Aegon is aangesloten
of u herstelt de
schade zelf.

De expert maakt
binnen twee werkdagen
een afspraak om langs
te komen.
Hij maakt een
rapport dat onze
schadebehandelaar
beoordeelt.

U stuurt ons de
aanvullende informatie
op. Wij beoordelen de
schade opnieuw.

6 Afhandeling

U hoeft niets meer te
doen. De schade
wordt geregeld
tussen Aegon en het
schadeherstelbedrijf.

Als u zelf een
herstelbedrijf inschakelt,
kunt u ons een
gespecificeerde nota
sturen. Herstelt u de
schade zelf? Dan
ontvangen wij graag een
overzicht van de
materiaalkosten en het
aantal arbeidsuren.

Proces vanaf 3

✓ Afronding
Wij betalen het
schadeherstelbedrijf
en sturen u hiervan
een schriftelijke
bevestiging.

Aegon Schadeverzekering N.V.
Postbus 6
2501 AC Den Haag

www.aegon.nl

Wij beoordelen de door
u ingezonden offerte
plus de eventuele
arbeidsuren/materiaal
kosten. U krijgt een
schriftelijke bevestiging
van de uitkomst.
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