Meijer Assurantiën is al ruim 40 jaar werkzaam als onafhankelijk intermediair in Beek
Ubbergen en omgeving, u kunt bij ons terecht voor al uw financiële zaken. Onze adviseurs
hebben jarenlange ervaring en zijn vakbekwaam. U kunt er dus op vertrouwen dat u bij
ons aan het juiste adres bent voor een goed en deskundig advies!

Bij Meijer Assurantiën heeft u de mogelijkheid om alles
onder één dak onder te brengen. Eén aanspreekpunt, dat is
wel zo makkelijk. En natuurlijk bent u bij ons verzekerd van
persoonlijk contact..
Meijer Assurantiën Verzekeringspakket
Er zijn gevaren waar elk gezin of huishouden, ongeacht
de grootte of samenstelling, aan bloot staat. En dat geldt,
helaas, ook voor het uwe. Denk maar eens aan de schade die
een storm of een brand aan uw bezittingen kan toebrengen.
Of aan de gevolgen van een inbraak. Stelt u zich eens voor
dat uw auto, motor, caravan of boot wordt gestolen. U kunt
aansprakelijk worden gesteld voor schade die door u of
een van uw gezinsleden werd veroorzaakt. Er kan u een
ernstig ongeluk overkomen. Uw kostbare bagage kan tijdens
uw vakantie worden gestolen. We kunnen de lijst met
voorbeelden oneindig uitbreiden. Het is echter niet onze
bedoeling u nodeloos ongerust te maken. Aan de andere
kant kunt u het zich ook niet permitteren om uw ogen te
sluiten voor deze risico´s. Daarom heeft Meijer Assurantiën
voor u een uniek verzekeringspakket ontwikkeld waarin
alle verzekeringen voorkomen die nodig zijn om uw gezin of
huishouden te beschermen.
Onafhankelijk
Als onafhankelijk verzekeringsadviseur vergelijken
we voortdurend de producten van de verschillende
verzekeringsmaatschappijen met elkaar. Daardoor weten
wij welke producten de ruimste dekking bieden, met
de scherpste premie en de beste service na schade. Voor
sommige verzekeringen, (zoals reis en rechtsbijstand) is
het aan te raden om de verzekering af te sluiten bij een
gespecialiseerde maatschappij, zodat u kunt terugvallen op
een wereldwijd netwerk of hoogwaardige juridische kennis.
Beste aanbod
Het Meijer Assurantiën Verzekeringspakket is daarom
samengesteld uit het beste aanbod van verschillende
maatschappijen zoals Nationale Nederlanden, Reaal, DAS
Rechtsbijstand en Mondial Assistance.

De pakketten
Categorie Verkeer

Categorie Personen

Autoverzekering
• Extra scherpe premie voor totaalrelaties
• No claimkorting tot 80%
• Bonus/malus bescherming
• Bij reparatie door Schadegarant: geen eigen risico
en gratis vervangende auto
• Hoge uitkering bij Total Loss door gunstige
afschrijvingsregeling
• Uitbreidingsmogelijkheid 3 jaar nieuwwaarde
• Hulp buitenland bij pech of ongeval

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
• Schade aan zaken onder opzicht meeverzekerd tot
25.000 euro
• Schade door uitvoeren van een vriendendienst is
verzekerd tot 12.500 euro
• Vrijwilligerswerk is meeverzekerd

Motorverzekering
• No claimkorting tot 80%
• Geen terugval na eerste schuldschade en
verzekerden op trede 19 of hoger blijven op 80%.
• Bonus/malusbescherming
• Gunstige afschrijvingsregeling
• Volledig casco, ook dekking voor tijdelijke
vervangende motor
• Premierestitutie bij tussentijdse beëindiging

Korting op uw pakket
Ons Verzekeringspakket bestaat uit 4 categorieën: Wonen,
Personen, Verkeer en Recreatie. Heeft u verzekeringen
afgesloten in 2 verschillende categorieën dan ontvangt
u 2,5 % pakketkorting. Bij 3 categorieën 5% en bij 4
zelfs 10%. Dus bijvoorbeeld met een auto-, inboedel-,
aansprakelijkheids- en reisverzekering profiteert u volop
van 10% korting.
Beste dekking
Het is mogelijk om de premie in termijnen te betalen
(zonder toeslag), de verzekeringen worden overzichtelijk
op 1 polisblad samengevoegd. Met ons Verzekeringspakket
krijgt u dus de zekerheid van de beste dekking tegen
een scherpe premie, uitstekende service na schade,
pakketkorting , betalingsgemak en dat alles overzichtelijk
op één polis.

Meijer Assurantiën levert een totaalpakket
aan financiële diensten, zoals:

√
√
√
√
√

Verzekeringen (particulier & zakelijk)
Hypotheken
Pensioenen
Financieringen
Betalen & sparen

Categorie Recreatie
Doorlopende reisverzekering
• Wereldwijd professionele hulp bij ziekte en ongeval,
• Uitstekende dekking voor diefstal en verlies van
bagage
• Altijd betrouwbaar medisch advies in het Nederlands
• Snelle schadeafhandeling
• Kinderen tot 27 jaar mee te verzekeren
• 20% korting voor het niet meeverzekeren van
wintersport

Gezinsongevallen
• Uitkering bij overlijden en invaliditeit
• Inwonende kinderen meeverzekerd tot 27 jaar
• Optie om tandheelkundige kosten mee te verzekeren
• Optie: extra hoge uitkering bij hoge mate van
invaliditeit
• Optie: Alle inzittenden van auto meeverzekerd
(hierdoor is autoinzittendenverzekering niet
meer nodig)
Persoonlijke Ongevallen
• Maatwerk mogelijk (naast overlijden en invaliditeit
ook tijdelijke arbeidsongeschiktheid en
geneeskundige kosten)
• Optie: extra hoge uitkering bij hoge mate van
invaliditeit
• Optie: dekking voor plastische chirurgie
Rechtsbijstand
• Rechtsbijstand wordt verleend door gespecialiseerde
juristen
• De jaarpremie is lager dan het uurloon van  een
advocaat

Categorie Wonen

Sta- en Toercaravanverzekering
• Optie: uitgebreide dekking met alle van buiten
komende onheilen en 7 jaar nieuwwaarde,
• No-claimkorting tot 30%
• Aansprakelijkheid gedekt tot 500.000 euro

Woonhuisverzekering
• Dekking tegen alle van buitenkomende onheilen
• Uniek: Geen eigen risico stormschade
• Garantie tegen onderverzekering met
woonhuiswaardemeter
• Hoge extra vergoeding na schade voor hotelkosten,
tuinaanleg en opruimingskosten

Pleziervaartuigen
• Zeer ruim vaargebied
• Uitgebreide dekking voor schade aan schip,
uitrusting, inventaris en opvarenden
• No-claimkorting tot 40%
• Hulpverlening na schade
• Ongevallendekking tot 40.000 euro  

Inboedelverzekering
• Dekking tegen alle van buitenkomende onheilen
• Garantie tegen onderverzekering met
inboedelwaardemeter
• Hoge dekking voor lijfsieraden

Kijk ook eens op:

www.meijerassurantien.nl

Meijer Assurantiën levert een totaalpakket aan
financiële diensten, zoals:

√ Verzekeringen (particulier & zakelijk)
√ Hypotheken
√ Pensioenen
√ Financieringen
√ Betalen & sparen

CONTACTGEGEVENS
Meijer Assurantiën
Rijksstraatweg 199
6573 CR Beek Ubbergen
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024 684 14 53
024 684 11 48

E
I

info@meijerassurantien.nl
www.meijerassurantien.nl

