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Inboedel en woonhuis : gegarandeerd
nooit meer onderverzekerd tot het verzekerd
bedrag.
Dankzij de onderlinge afstemming van de
verzekeringen en de overzichtelijkheid van de
pakketpolis sluiten de verzekeringen prima op
elkaar aan. Ook hoeft u zich geen zorgen te
maken over onderverzekering. Wij geven
garantie tegen onderverzekering tot het
maximaal uit te keren bedrag.

DE LAPONDER PAKKETPOLIS

|Pas in de praktijk blijkt wat een
verzekering waard is|
Loes Boonstra – van Tongeren:
“Ja, hoe gaat dat in je leven? Als je een
verzekering nodig had, sloot je er een af.
Samen met mijn partner hadden we een
bonte verzameling polissen bij elkaar
gesprokkeld. Waarschijnlijk waren we dubbel
verzekerd. En betaalden we dus teveel
premie. Maar wáárvoor precies? Dat inzicht
kregen we pas toen een adviseur van
Laponder Jaarsveld B.V. de boel had
doorgelicht en alles onderbracht in de
Laponder Pakketpolis.
Wat je noemt een eyeopener. Want in
plaats van teveel betalen kregen we korting.
Maar ja, uiteindelijk blijkt pas in de praktijk
wat een verzekering echt waard is. Laatst
werd een fiets uit onze garage gestolen terwijl
we nota bene in de tuin zaten. Aangifte
gedaan bij de politie en meteen gebeld om de
schade te melden. Diezelfde week was het
geregeld en werd het schadebedrag op onze
bankrekening overgeboekt.

�������� ������������ ���� ����� �
�� �������� ����������� ��� ���
�������������� ���
����� ������ �����
����� ����� ������������������� ����
������ ������������� ���� ��
��� ���������������

Overzichtelijk
verzekerd en
gemakkelijk geregeld
Een product van
Laponder Assuradeuren BV
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DE LAPONDER
PAKKETPOLIS

De Laponder Pakketpolis kent
uitzonderlijk veel voordelen. De belangrijkste
hebben wij voor u op een rij gezet.
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Overzichtelijk verzekerd
en gemakkelijk geregeld

DE LAPONDER PAKKETPOLIS
U wilt zo goed mogelijk verzekerd zijn
tegen schade, maar zeker niet teveel betalen.
U wilt een pakket verzekeringen dat precies bij
uw situatie past. Daar wilt u één helder
overzicht van, geen rompslomp of gedoe,
maar wél het rustgevende gevoel van
zekerheid voor uw gezin en uzelf.
|Gemak, overzicht en een rustgevend
gevoel|
Met de Laponder Pakketpolis komen wij
aan al deze wensen tegemoet. In dit pakket
neemt u alle schadeverzekeringen die u nodig
hebt. Dus geen ratjetoe van verzekeringen bij
allerlei maatschappijen. Maar één duidelijke
en overzichtelijke polis waar alles op staat.
Binnen de Laponder Pakketpolis zijn de
dekkingen prima op elkaar afgestemd. Zo is
alles in één keer goed geregeld en hebt u er
verder geen omkijken naar. En bij schade? Dan
kunt u altijd bij ons terecht.
|Aan u de keus|
Naar eigen inzicht stelt u bij ons de
Laponder Pakketpolis samen in overleg met
één van onze adviseurs. U kunt kiezen uit een
assortiment schadeverzekeringen die elkaar
perfect aanvullen en naadloos in het pakket
passen.

Met de Laponder Pakketpolis kunt u
kiezen uit alle soorten schadeverzekeringen.
Het grote voordeel is dat de dekkingen van de
verzekeringen in dit pakket nauwkeurig op
elkaar zijn afgestemd. Daardoor hoeft u niet
bang te zijn voor hiaten, doublures of dubbele
kosten.
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Onze deskundige medewerkers van de
schadeafdeling kunt u iedere werkdag direct
bereiken voor uw schademelding; zij zorgen er
voor dat de schademelding meteen in
behandeling wordt genomen en snel wordt
afgewikkeld. Gewoon via de telefoon of
e-mail.

  

Als u uw schadeverzekeringen binnen één
pakket afsluit, hebt u slechts te maken met
één polis en één set voorwaarden. Zo houdt u
inzicht en overzicht. Verandert er iets in uw
pakket, dan krijgt u één nieuwe polis voor alle
verzekeringen. Dus geen wirwar van losse
polissen. En als het echt nodig is, hebt u snel
alle verzekeringen bij de hand. Een fraaie
polismap krijgt u van onze adviseurs
aangereikt of kunt u ophalen op ons
kantooradres.
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Nog een belangrijk voordeel: de korting
die u krijgt door bepaalde verzekeringen
binnen de Laponder Pakketpolis te
combineren. Sluit u bijvoorbeeld een
woonhuis- en inboedelverzekering af, dan
ontvangt u meteen al (2+2=) 4 procent
korting! De maximaal haalbare korting is 12
procent. Overleg met één van onze adviseurs
welke combinatie u nodig hebt. Dan weet u
meteen hoeveel korting u krijgt.



Ook als u de jaarpremie automatisch in
termijnen per maand, per kwartaal of per
halfjaar wilt betalen brengen wij geen
premietoeslagen in rekening en betaalt u
slechts poliskosten per pakketpolis en dus niet
voor iedere dekking afzonderlijk.

  

Met de autoverzekering en de
caravanverzekering profiteert u van de
Achmea schadeservice, die u veel zorgen uit
handen neemt. Voor een snel en vakkundig
herstel verwijzen wij u graag naar een
geselecteerd schadeherstelbedrijf bij u in de
buurt. Daarmee komen de standaard eigen
risico’s te vervallen.



Met de Laponder Pakketpolis hebt u altijd
–ongeacht de verzekeringen die u hebt
afgesloten- recht op gratis hulp in het
buitenland. Zo kunt u bij ziekte of ongeval in
het buitenland een beroep doen op de snelle
en professionele hulp van de alarmcentrale
EuroCross.

