


Veranderingen?

Ze horen bij het leven! Je wilt er
wel een beetje op voorbereid zijn.

Juist daarom is het belangrijk om bij 
veranderingen te checken of je 

woonverzekeringen nog up-to-date zijn. 
Want wie vooruitdenkt,
laat zich niet verrassen.

Zeker weten dat je niets vergeet?
Ga het na met deze checklist.

Dan ben je altijd goed verzekerd:
dat geeft rust. 
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Samenwonen?
Leuk! Natuurlijk struin je veel liever woonboulevards af. Maar 

bekijk óók samen jullie verzekeringen voordat jullie onder één 

dak wonen. Zo zijn jullie voorbereid op onverwachte financiële 

tegenvallers én kansen. 

Check of jullie dubbele verzekeringen hebben. 

Of juist een verzekering missen. Denk aan een:

 Woonhuisverzekering (of opstalverzekering, net hoe je het noemt)

 Rechtsbijstandverzekering

 Aansprakelijkheidsverzekering

 Ongevallenverzekering

Een dubbele verzekering? Eén van jullie kan de verzekering 

opzeggen, en zich bijschrijven op de andere polis. Woonden 

jullie eerst op jezelf? Dikke kans dat jullie allebei een 

inboedelverzekering hebben. Dat is nu niet meer nodig. Wel slim 

om te doen: het verzekerd bedrag controleren. Goed bezig!

Als je zo veel mogelijk verzekeringen bij dezelfde 

verzekeraar hebt, zijn deze het beste op elkaar 

aangesloten. Zo voorkom je dat je te veel betaalt. 

Of dat bepaalde schades nergens verzekerd zijn.

Bekijk ook onze Financiële Samenwoonlijst. Deze 

checklist helpt jullie op weg om álle geldzaken voor nu 

en later goed te regelen samen. Dat scheelt tijd.

Vooruitdenktips 
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 Inboedelverzekering

 Reisverzekering
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Nieuwe spullen?
Je hebt een inboedelverzekering. En nu krijg je ein-de-lijk 

die luxe thuisbioscoop. Of die geweldige popcornmachine. 

Dan denk je misschien: moet ik dat doorgeven aan mijn 

adviseur of verzekeraar? 

Nou, dat hangt ervan af:

 Ga eerst na of je garantie hebt tegen onderverzekering. 

Dit staat op je polis.

 Heb je die garantie? Mooi, dan hoef je meestal niets door 

te geven. Bijvoorbeeld als je een nieuwe tafel, bank of die 

popcornmachine hebt gescoord. Want spullen die je bij het 

afsluiten van onze inboedelverzekering nog niet had, zijn 

later gewoon meeverzekerd. Fijn! 

Er zijn wel uitzonderingen… Bijvoorbeeld bij dure sieraden 

en die luxe thuisbioscoop. Is de waarde daarvan hoger dan 

het verzekerd bedrag op je polis? Geef dit dan door.

 Heb je geen garantie, maar zelf een bedrag opgegeven? 

Dan kan het wél uitmaken als je een nieuwe bank hebt. 

Controleer juist bij veranderingen het verzekerd bedrag. 

Zo voorkom je dat je onderverzekerd bent.

De inboedelwaardemeter is een korte vragenlijst, waarmee 

een verzekeraar de waarde van je spullen inschat. Heb je 

deze waardemeter ingevuld voor je inboedelverzekering? 

Dan heb je bij Aegon garantie tegen onderverzekering. 

Dan krijg je de werkelijke schade vergoed. 
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Verhuizen?
We hopen dat je je snel thuis voelt in je nieuwe huis. 

Al gekeken of je verzekeringen nog bij je passen? Doe nu 

de check, zodat je je dáár geen zorgen over hoeft te maken. 

Kun je weer door met dozen in- en uitpakken.

 Een goede eerste stap: verhuis je verzekeringen mee. 

Dat doe je door een adreswijziging door te geven aan 

je adviseur of verzekeraar.

 Voor een koophuis heb je vaak een woonhuisverzekering 

nodig. Sluit deze af of pas ‘m aan.

 Is het ook een goed idee om meteen naar je 

inboedelverzekering te kijken: is de dekking voldoende?

Zorg dat je spullen op twee adressen verzekerd zijn 

tijdens je verhuizing. Heb je de sleutel van je nieuwe huis? 

Bij Aegon zijn je spullen vanaf dat moment voor twee 

maanden verzekerd op zowel het oude áls het nieuwe 

adres. Handig toch?

Scan de verhuischecklist van de Consumentenbond. 

Iets vergeten?

Vooruitdenktips 
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Verbouwen?
Niets zo vervelend als denken dat je goed verzekerd bent, maar 

dat dit bij pech toch tegenvalt. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn 

als je verbouwd hebt. Ga jij een paleis maken van je huis? 

Check je dekking!

 Een koophuis? Bij een flinke verbouwing is het slim om 

contact op te nemen met je adviseur of verzekeraar. Als 

je bijvoorbeeld gaat uitbouwen. Misschien is het nodig 

om dan je woonhuisverzekering aan te passen. En je 

inboedelverzekering (zie ‘Nieuwe spullen’)? 

 Een koopappartement of huurhuis? Check vóóraf of je 

verbouwing is meeverzekerd en voor welk bedrag. Bij Aegon 

kan je het eigenaren- of huurdersbelang meeverzekeren 

bij je inboedelverzekering. Zo’n belang staat voor alle 

verbeteringen die je zélf in huis aanbrengt, en niet zomaar 

even verwijdert. Denk aan een nieuw kookeiland, een 

spiksplinternieuwe badkamer of dubbelglas. Vaak biedt 

de woonhuisverzekering van een huurbaas of die van een 

Vereniging van Eigenaren namelijk niet voldoende dekking 

voor jouw verbeteringen. Of die van de vorige bewoner.  

Nieuwe zonnepanelen op je dak? Lekker duurzaam! 

Check wel of deze panelen meeverzekerd zijn bij je 

woonhuisverzekering. Bij Aegon werkt het zo: heb je 

garantie tegen onderverzekering? Dan zijn de panelen 

gewoon meeverzekerd. Ook als je ze nog niet had bij

het afsluiten van je verzekering. Geen garantie?

Controleer dan of het verzekerd bedrag voldoende is. 

Vooruitdenktip
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Op vakantie?
Met je tenen in het witte zand een goed boek lezen. Of juist 

actief cityhoppen. Wat je ook gaat doen: het is fijn als je goed 

verzekerd bent. Want een reis kan anders lopen dan gepland. 

Staat je reisverzekering op je inpaklijst?  

 Overweeg een doorlopende reisverzekering als je 

meerdere keren per jaar weggaat.

 Op vakantie in Nederland? Ook dan komt je 

reisverzekering goed van pas. Of je nu verblijft in een 

hotel, vakantiehuis, tent of (sta)caravan. Je vakantie op 

de boot en in het fijne vakantiehuisje van je ouders tellen 

eveneens mee als reizen.

 Reis je buiten Europa? Check of je een werelddekking 

hebt. Bij de allriskdekking van de Aegon Doorlopende 

Reisverzekering heb je standaard een wereld- én 

annuleringsdekking.

 Ook goed om na te gaan: wat dekt jouw zorgverzekering 

voor medische kosten in het buitenland? Voorkom 

dubbele verzekeringen of gaten.

Neem een lijst mee met belangrijke telefoonnummers.

En zet het noodnummer van je verzekeraar ook in je 

telefoon. Gebeurt er iets? Dan hoef je die gegevens niet 

eerst op te zoeken. Goed voorbereid zo.

Vooruitdenktip
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Kindje op komst?
Een spannende tijd! Naast het inrichten van de kinderkamer,

is het óók belangrijk om je kindje mee te verzekeren.

 Geef veranderingen in je gezinssamenstelling altijd 

door aan je adviseur of verzekeraar. Dan is je kindje 

meeverzekerd. Goed om te weten: bij Aegon hoef je 

alleen de geboorte van je eerste kindje door te geven. Het 

maakt dus niet uit hoeveel kinderen je hebt.

 Past de dekking van je verzekering nog? Zoals die van 

je inboedelverzekering. Kinderen stoten bijvoorbeeld 

vaak sneller iets om dan volwassenen. En dan is het de 

vraag: welk bedrag wíl en kán je bij schade zelf betalen? 

Bij Aegon zijn ongelukjes - zoals vallen en (om)stoten – 

verzekerd met de allriskdekking.

De Financiële Kraamlijst. Er komen veel geldzaken op je 

af als er een kindje op komst is. Met deze checklist ben je 

goed voorbereid op deze bijzondere tijd.

Vooruitdenktip
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Kinderen uit huis?
Een nieuwe fase! Uitvliegende kinderen kunnen invloed

hebben op de hoogte van je premie. De hamvraag is:

studeren ze of niet?

 Heb je uitwonende, studerende kinderen? Die niet 

getrouwd zijn of gaan samenwonen? Dan zijn ze bij Aegon 

meeverzekerd. Eén uitzondering: de inboedelverzekering. 

Als je ook de spullen in de studentenkamer wilt 

meeverzekeren, kan je dat eenvoudig regelen. Bij 

de allriskdekking van Aegon vink je de module 

‘Uitwonende studerende kinderen’ aan. De inboedel op 

de studentenkamer is dan voor een standaard bedrag 

verzekerd. 

 Heb je geen studerende kinderen (meer)? Dan zijn jouw 

kinderen niet met jou meeverzekerd als ze uit huis gaan. 

Geef dit altijd door aan je adviseur of verzekeraar. Dat 

scheelt premie! 

Tip je kinderen om eigen verzekeringen af te sluiten als 

dat nodig is. Ze zijn anders niet de

eersten die dat vergeten…

Vooruitdenktip
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Uit elkaar?
Dat is vast niet hoe je het van tevoren bedacht had. Een 

lastige beslissing. Die ook veel financieel regelwerk met zich 

meebrengt. Klop aan bij je adviseur of verzekeraar om met

je mee te denken.

 Pas in ieder geval je verzekeringen aan. Sommige zaken 

zijn eenvoudig aan te passen, zoals het uitschrijven van je 

partner en de dekking. Andere zaken zijn ingewikkelder. 

Bijvoorbeeld als je een overlijdensrisicoverzekering hebt. 

Neem daarom altijd even contact op met je adviseur of 

verzekeraar. Door samen vooruit te kijken, weet je zeker 

dat je niets vergeet.

 Sluit nieuwe, eigen verzekeringen af.

Wil je meer tips over geldzaken als je gaat scheiden?

In deze blog vind je er maar liefst acht. Van verzekeringen 

tot alimentatie.

Vooruitdenktip
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Het Woon- en VrijeTijdpakket van Aegon

Woonhuisverzekering (opstalverzekering) 

Je woonhuis verzekerd voor onder andere diefstal, brand-, storm- 

en waterschade. Dus schade áán je huis. 

Inboedelverzekering 

Je spullen ín het huis goed verzekerd: dus alles wat je kunt 

oppakken en meenemen. Bij de allriskdekking van Aegon zijn je 

spullen zelfs buitenshuis en wereldwijd verzekerd.

Doorlopende reisverzekering 

Met een gerust gevoel op reis: verzekerd tegen diefstal of andere 

onverwachte gebeurtenissen. Gebeurt er iets ergs? Hulpverlening 

is dan fijn, zeker in een vreemd land.

Rechtsbijstandverzekering 

Verzekerd van juridische hulp of advies bij bepaalde conflicten. 

Bijvoorbeeld over een vakantie. Of een abonnement. 

Aansprakelijkheidsverzekering 

Goed verzekerd als je per ongeluk bezittingen van anderen 

beschadigt, of iemand anders verwondt.

Ongevallenverzekering 

Een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden 

door een ongeval.

Alle verzekeringen op een rij
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Bij Aegon stel je zelf dit verzekerings-

pakket samen. Precies wat jij nodig 

hebt. Goed om te weten: onze 

woonverzekeringen sluiten perfect

op elkaar aan. Zo heb je geen dubbele 

verzekeringen óf gaten.
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Meer weten?
Bel of mail je adviseur voor persoonlijk advies.

Dan weet je zeker dat je goed zit. En kijk eens 

op aegon.nl. Daar lees je echt álles over het 

Woon- & VrijeTijdpakket van Aegon.
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We weten allemaal dat het leven niet loopt zoals gepland. 

En dat hoeft ook helemaal niet. Het draait om kleine keuzes en grote 

afslagen, en plotselinge gebeurtenissen die alles weer overhoopgooien. 

Juist daarom is het belangrijk om je zo goed mogelijk voor te bereiden, 

en nu al rekening te houden met financiële kansen én tegenslagen. 

Want je mogelijkheden voor straks beginnen met slimme keuzes nu.

Of het nu gaat om je hypotheek, verzekeringen of pensioen.

Wij helpen je daar graag bij, zodat jouw geldzaken goed zijn geregeld. 

Denk vooruit. Denk Aegon.
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