
Binnen de GEZINSHUIS PAKKET POLIS kunt u de volgende verzekeringen sluiten: 
AANSPRAKELIJKHEID  •  WOONHUIS  •  INBOEDEL  •  PERSONENAUTO  •  BESTELAUTO  
• REIS  •  GEZINSONGEVALLEN  •  RECHTSBIJSTAND  •  EXPLOITATIEKOSTEN

GEZINSHUIS
PAKKET POLIS

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Personenautoverzekering 

•
•

indien geen negatief schadeverleden. 
• Tweede gezinsauto op dezelfde korting als 

eerste gezinsauto. 

Premie: op aanvraag

Woonhuisverzekering 

• Standaard verzekerd tot € 750.000,- .
• Dekking: Extra uitgebreid of Alle gevaren.
• Eigen risico: € 250,- 

Premie Extra uitgebreid: op  aanvraag  
Premie Alle gevaren: op aanvraag

Bestelautoverzekering 

•
•

indien geen negatief schadeverleden. 
• Tweede gezinsauto op dezelfde korting als 

eerste gezinsauto. 

Premie: op aanvraag

Inboedelverzekering 

• Standaard verzekerd tot € 250.000,-.
• Standaard € 15.000,- meeverzekerd aan zakelijke inventaris. 

(Veelal administratie, computer etc.) en eigendommen van 
inhuisgeplaatste jeugdigen.

• Dekking: Extra uitgebreid of Alle gevaren.
• Eigen risico: € 250,- (alleen van toepassing bij 

Alle gevaren dekking en stormschade).

Premie Extra uitgebreid: op aanvraag 
Premie Alle gevaren: op aanvraag

REISVERZEKERING 

• Inhuisgeplaatste jeugdigen standaard meeverzekerd.
• 
• Weekendtrips meeverzekerd.
• Standaard Europadekking (optioneel uit te breiden).
• Annulering (doorlopend) optioneel toe te voegen.

Premie: op aanvraag

J.J. Meijer Assurantiën 
T. 038 477 4056 

• Ten behoeve van gezinshuis (bedrijfsmatig), gezin (particulier) en 
inhuisgeplaatste jeugdigen.

• WEGAM risico meeverzekerd.
• Dekking: schade (personen- en zaakschade) veroorzaakt aan derden
• Eigen risico zaakschade: € 250,- per gebeurtenis.

Premie: op aanvraag



GEZINSHUIS
PAKKET POLIS

Gezinsongevallenverzekering

• Inhuisgeplaatste jeugdigen standaard meeverzekerd.
• Verzekerde bedragen: € 25.000,- (overlijden) 

en € 75.000,- (blijvende invaliditeit)  (aan te wenden voor 
bijv. omscholingskosten, uitvaartkosten of aanpassen woning).

Premie: op  aanvraag

Rechtsbijstandverzekering 

• Standaard Module A+B+C+D 
(Verkeer + Bedrijfsvoering & Incasso + Inkoop + Verkoop). 

Premie Module A+B+C+D Zakelijk: op  aanvraag

• Optioneel particuliere dekking mee te verzekeren 
(Standaard module A+B+C) 
(Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen).

• Optioneel Beleggen of Fiscaliteiten (module D) mee te 
verzekeren (op aanvraag).

Premie Module A+B+C Particulier: op  aanvraag

Exploitatiekostenverzekering 

• Dekking t.b.v. Extra Kosten € 75.000,- 
(bijv. extra kosten na een gedekt evenement t.w. huisvesting 
of andere vaste lasten ter continuïteit van het gezinshuis).

• Dekking t.b.v. Reconstructie € 5.000,- 
(bijv. opnieuw installeren van software op informatiedragers 
etc. na een gedekt evenement).

Premie: op aanvraag

De GEZINSHUIS PAKKET POLIS wordt u aangeboden door J.J. Meijer Assurantiën 
i.s.m. AssuradeurenGilde b.v. Aan de inhoud van deze informatiebrochure 
kunnen geen rechten worden ontleend. 

Korting op uw premie 
Alle premies zijn inclusief een speciale 
“GEZINSHUIS PAKKET POLIS-collectiviteitskorting”.
Daarnaast profiteert u van een kortingsregeling in de pakketstructuur: 

• Bij 2 rubrieken in het pakket krijgt u 2,5% korting; 
• Bij 3 rubrieken in het pakket krijgt u 4% korting; 
• Bij 4 of meer rubrieken in het pakket krijgt u 5% korting. 

Serviceovereenkomst gezinshuispakketpolis 
Als betrokken kantoor benadrukken wij het belang van ieder 
gezinshuis. Onze tarieven zijn hierop aangepast. Daarom is de 
provisie op de verzekeringen gehalveerd en hebben wij onze 
serviceovereenkomsten, voor het beheer en onderhoud van uw 
verzekeringsportefeuille, aangepast aan het collectieve doel: 
volledige ontzorging van het gezinshuis als het gaat om schade- of 
levensverzekeringen. Transparant, duidelijk en concreet! U bent per 
slot van rekening vooral gericht op de zorg voor de jeugdigen.  
Meer informatie vindt u op onze site. 

Jaarlijkse donatie Fresh Yellow  
Om extra inhoud te kunnen geven aan de woorden “Ieder kind een veilig 
thuis!”, zal AssuradeurenGilde b.v. jaarlijks (op peildatum 1 januari) 
per GEZINSHUIS PAKKET POLIS, waarin minimaal 4 verzekeringen zijn 
ondergebracht, een donatie van € 50,- overmaken aan Fresh Yellow. 

Ap
ril
-2
02
0-
V2

J.J. Meijer Assurantiën 
T. 038 477 4056 
gezinshuis@jjmeijer.nl | www.jjmeijer.nl 




