HOLIDAY HOMES
BY HISCOX

VERZEKER UW VAKANTIEWONING

IN HET BUITENLAND

Omdat er één plek moet zijn
waar u geen zorgen hebt.
Een woning in de Algarve, een appartement in Spanje, een
landgoed in Toscane. Wat voor vakantiehuis u ook hebt, één
aspect geldt altijd. U wilt er kunnen ontsnappen aan stress en
zorgen. Holiday homes van Hiscox verzekert u daarvan. Met een
simpele garantie: na elke calamiteit brengen wij uw vakantiehuis
in orde. Ook als het is gebeurd in de maanden dat u er niet bent.
UW RUST, ONZE ZORG
Hiscox is de private insurer die begrijpt dat u in uw tweede huis
wilt kunnen ontsnappen aan dagelijkse zorgen. Daarom is Holiday
Homes een verzekering die u vooral met rust laat. Ongeacht
welke schade in uw vakantiehuis is ontstaan, wij lossen het in
stilte op. Snel en grondig. Op die aanpak zijn we trots.

VOORBEELDEN VAN DEKKING
•

Holiday Homes verzekert uw tweede huis in het westen van
de EU. Huizen daarbuiten verzekeren we in overleg.

•

Uw tweede huis is onder meer verzekerd tegen schade door brand,
blikseminslag, ontploffing, water, neerslag en storm. Ook glasschade
en beschadigingen aan zonweringen en antennes zijn meeverzekerd.

•

Holiday Homes dekt de schade uit diefstal na inbraak.

•

Het eigen gebruik staat voorop, maar uw vakantiehuis
blijft verzekerd als u het tijdelijk verhuurt.

•

De verzekering is in overeenstemming met lokale eisen,
zoals Consorcio in Spanje en CAT NAT in Frankrijk.

•

De polisvoorwaarden en schadeafwikkeling lopen via
Hiscox België. Dat is wel zo gemakkelijk.

HOE WE WERKEN
Een villa aan de Franse kust raakte in de winter onbewoonbaar
door een smeltende boiler. Pas toen onze cliënt in mei aankwam,
ontdekte hij de schade. Het hele interieur, de schilderijencollectie en
diverse kostbaarheden waren bedekt met roet. Hiscox bracht het
gezin direct onder in een vervangende vakantievilla. Tegelijkertijd
vlogen we een gespecialiseerd schoonmaakteam in. Al na een
week kon de cliënt terugkeren naar zijn letterlijk brandschone villa.
Zonder ook maar een dag zijn vakantieplezier te hebben verloren.

DE
VERZEKERING
DIE HET
AANGENAAM
HOUDT.
Geen stress, wij
regelen het voor u. Het
is onze leidraad. Bij
Hiscox hebt u altijd een
aangename en correcte
schadeafhandeling.
Zoals u mag
verwachten van een
verzekeraar in dit
segment. Bij schade
krijgt u uitsluitend te
maken met Nederlands
of Engels sprekende
experts. Mensen,
die tegelijkertijd alle
kennis hebben van de
omstandigheden ter
plaatse. En die bovenal
begrijpen dat u op
vakantie bent.

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met uw verzekeringsmakelaar of met Hiscox België
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