Holiday Homes
by Hiscox

Commerciële brochure

Uw rust is een luxe.

Wat voor tweede woning u ook hebt, één aspect geldt altijd:
U komt er voor uw rust, voor de extra kwaliteit van leven.
Holiday Homes by Hiscox is een ‘all risk’ verzekering voor uw tweede
huis met inboedel in vrijwel de gehele EU.
Holiday Homes by Hiscox komt voort uit onze jarenlange ervaring met
het verzekeren van huizen over bijna de gehele wereld. Met alle kennis
en ervaring die daarvoor nodig is.

Een vakantiehuis 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 woning
en vloog een gespecialiseerd schoonmaakteam in. Al na een week
kon de cliënt terugkeren naar zijn letterlijk brandschone vakantiehuis.
Zonder ook maar een dag zijn vakantieplezier te hebben verloren.

Que? Waar ligt het woordenboek…

Polisvoorwaarden zijn al niet de leukste vakantielectuur. Laat staan
in bijvoorbeeld Portugees of Spaans. Holiday Homes by Hiscox
maakt het u makkelijk. Met voorwaarden die in helder Nederlands zijn
geschreven. Daarnaast is Holiday Homes by Hiscox eenvoudig af te
sluiten. In slechts 4 minuten berekent u de premie door slechts enkele
vragen te beantwoorden.

Uw rust, onze zorg

Schade handelt u af via uw eigen, vertrouwde tussenpersoon in
België. Na een schade helpen wij uw vakantiehuis weer in orde
te brengen. Snel en grondig. U krijgt uitsluitend te maken met
Nederlands of Engels sprekende experts. Mensen, die tegelijkertijd
alle kennis hebben van de omstandigheden ter plaatse en begrijpen
dat u op vakantie bent. Zo blijft u zo veel mogelijk stress bespaard.

Aangeboden dekking
üü Dekking voor zwembaden
üü Dekking voor tuinen
üü Kosten voor nieuwe huisvestiging en huurverlies

Risico’s die niet gedekt zijn
üü Graduele schade
üü Schade opzettelijk toegebracht door de verzekerde
üü Oorlog

N.B. De dekking heeft een looptijd van één jaar die stilzwijgend hernieuwd wordt.

Ombudsman van de verzekeringen:
De Meeûssquare 35, 1000 Brussel
T 00 32 (0) 25 47 58 71
E info@ombudsman.as
www.ombudsman.as
Hiscox SA, Belgische bijkantoor,
gevestigd te Bourgetlaan 42 B8,
1130 Brussel, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0683.642.934 en toegelaten
door de Nationale Bank van België
(“NBB” - de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel, België) onder nummer 3099;
Hiscox SA is een Luxemburgse verzekeraar
met maatschappelijke zetel te 35F
Avenue JF Kennedy, 1855 Luxemburg,
Groot-Hertogdom Luxemburg,
(Registre de Commerce et des Sociétés:
B217018). Ze staat onder toezicht van de
Commissariat aux Assurances (“CAA” - 7,
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Disclaimer: Aan dit overzicht en schadevoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.
U kan zich richten tot uw makelaar om een oﬀerte te bekomen. Voor volledige informatie omtrent de dekking
verwijzen wij naar het IPID, de algemene en bijzondere voorwaarden van de polis. U vindt deze op onze website
https://www.hiscox.be/nl of via uw makelaar. Om een volledig begrip te krijgen van dit product wijzen wij op de
noodzaak om deze documenten door te nemen vóór de ondertekening van de verzekeringsovereenkomst.
De verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

