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Product Doelgroep 

Aanhangwagen/trailer De Aanhangwagenverzekering is geschikt voor particulieren die 
een aanhangwagen (of boottrailer, paardentrailer of 
bagagewagen) bezitten en zich willen verzekeren voor het 
financiële risico van schade aan die aanhangwagen. De 
verzekering is niet bedoeld voor bezitters van een toercaravan of 
vouwwagen. Schade die met de aanhangwagen aan anderen 
wordt toegebracht is verzekerd op de wettelijk verplichte WA-
verzekering van het trekkende voertuig. 

Aansprakelijkheid 
particulieren 

De Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) is geschikt voor 
particuliere huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) die hun 
vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden voor 
schade toegebracht door de gezinsleden en inwonende 
huisgenoten of huisdieren. De verzekering is niet bedoeld voor 
kinderen die studeren in de Verenigde Staten van Amerika of 
Canada. 

Bestelauto De Bestelautoverzekering is geschikt voor particulieren die een 
bestelauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen 
verzekeren voor het financiële risico van schade aan die 
bestelauto. En voor het financiële risico van schade die met de 
bestelauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die 
particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk 
verplicht. 

Buitenshuis De Buitenshuisverzekering is geschikt voor particulieren die zich 
willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan 
inboedelgoederen die men bij zich draagt buiten de eigen woning. 
De verzekering vergoedt een maximum bedrag bij schade. 

Doorlopende Reis De reisverzekering is geschikt voor particuliere huishoudens 
(eenpersoons of meerpersoons) die zich willen verzekeren voor 
het financiële risico van schade tijdens een reis en voor extra 
kosten voor of tijdens een reis. De verzekering is niet bedoeld 
voor reizen die langer duren dan 180 aaneengesloten dagen. De 
verzekering is ook niet bedoeld voor mensen die bepaalde 
gevaarlijke sporten tijdens hun reis beoefenen. 

Inboedel De Inboedelverzekering is geschikt voor particulieren die zich 
willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan hun 
inboedel in hun eigen woning of huurwoning. 

Kampeerauto De Kampeerautoverzekering is geschikt voor particulieren die een 
kampeerauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich 
willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die 
kampeerauto. En voor het financiële risico van schade die met de 
kampeerauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die 
particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk 
verplicht. 

  



 

Doelgroepomschrijvingen 

Particuliere schadeverzekeringen 

 
 

Doelgroepomschrijving particuliere schadeverzekeringen  UW Assuradeuren  
  Versie 1.2021 

 

Product Doelgroep 

Kostbaarheden De Kostbaarhedenverzekering is geschikt voor particulieren die 
beschikken over bijzondere, kostbare bezittingen zoals 
bijvoorbeeld sieraden, schilderijen, duurdere foto- of 
filmapparatuur of muziekinstrumenten en zich willen verzekeren 
voor het financiële risico van verlies, diefstal, vermissing of 
schade aan deze kostbare bezittingen. 

Motor De Motorverzekering is geschikt voor particulieren die een motor 
met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren 
voor het financiële risico van schade aan die motor. En voor het 
financiële risico van schade die met de motor aan anderen wordt 
toegebracht en waarvoor die particulier aansprakelijk is; deze WA-
verzekering is wettelijk verplicht. De Motorverzekering is niet 
geschikt voor motorrijders die hun motor gebruiken voor 
wedstrijden. 

Oldtimer De Oldtimerverzekering is geschikt voor particulieren die een 
oldtimer (auto of motor) met een Nederlands kenteken bezitten en 
zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan 
die oldtimer. En voor het financiële risico van schade die met de 
oldtimer aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die 
particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk 
verplicht. In een oldtimer mag jaarlijks slechts beperkt gereden 
worden. 

Ongevallen De Ongevallenverzekering is geschikt voor particuliere 
huishoudens tot 70 jaar (eenpersoons of meerpersoons) die zich 
willen verzekeren voor het financiële risico bij blijvende invaliditeit 
of overlijden door een ongeval. De verzekering keert eenmalig 
een gekozen verzekerd bedrag uit. 

Personenauto De Personenautoverzekering is geschikt voor particulieren die 
een auto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen 
verzekeren voor het financiële risico van schade aan die auto. En 
voor het financiële risico van schade die met de auto aan anderen 
wordt toegebracht en waarvoor die particulier aansprakelijk is; 
deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. De leeftijd van de 
personenauto bepaalt of een cascodekking ook mogelijk is. 

Rechtsbijstand De Rechtsbijstandverzekering is geschikt voor particuliere 
huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) die zich willen 
verzekeren voor het financiële risico van het inschakelen van 
juridische hulp bij een conflict over onder andere het gebruik van 
een woning, vermogensbeheer, schade aan persoonlijke 
eigendommen of een overeenkomst. De verzekerde conflicten zijn 
limitatief omschreven in de verzekeringskaart en de 
polisvoorwaarden. 

  



 

Doelgroepomschrijvingen 

Particuliere schadeverzekeringen 

 
 

Doelgroepomschrijving particuliere schadeverzekeringen  UW Assuradeuren  
  Versie 1.2021 

 

Product Doelgroep 

Recreatiewoning De Recreatiewoningverzekering is geschikt voor particulieren die 
een recreatiewoning in Nederland bezitten en zich willen 
verzekeren voor het financiële risico van schade aan hun 
recreatiewoning of inboedel daarin. En die hun vermogen willen 
beschermen voor schadeclaims van derden, als die schade is 
veroorzaakt door of met de recreatiewoning. De verzekering is 
geschikt voor een recreatiehuis, stacaravan, chalet, tuinhuis of 
strandhuis dat is voorzien van een kook- en slaapgedeelte. De 
verzekering is niet bedoeld voor particulieren die de 
recreatiewoning permanent bewonen of permanent verhuren. 

Toercaravan/ Vouwwagen De Toercaravan-Vouwwagenverzekering is geschikt voor 
particulieren die een toercaravan of vouwwagen bezitten en zich 
willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan of 
door die toercaravan of vouwwagen. 

Verkeersschade De Verkeersschadeverzekering is geschikt voor particulieren die 
deelnemen aan het verkeer en zich willen verzekeren voor 
(letsel)schade aan personen en hun spullen door een 
verkeersongeval. 

Woonhuis De Woonhuisverzekering is geschikt voor particulieren die een 
eigen woonhuis in Nederland bezitten en zich willen verzekeren 
voor het financiële risico van schade aan dat woonhuis. 

 


