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

GEZINSHUIS
PAKKET POLIS

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

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

• WEGAM risico meeverzekerd. 
• Eigen risico zaakschade: € 250,- per gebeurtenis. 

Premie: € 7,50 per maand

Personenautoverzekering 

• Schadevrije jaren uit verleden gemakkelijk meenemen. 
• Minimaal 60% no-claimkorting indien geen negatief  

schadeverleden bij aanvang verzekering. 
• Tweede bedrijfs-/gezinsauto op dezelfde korting als eerste  

bedrijfs-/gezinsauto. 

Premie: op aanvraag

Woonhuisverzekering 

• Garantie tegen onderverzekering. 
• Waardebepaling: bij woningen van <500 m3 door  

J.J. Meijer en woningen van >500 m3 door HDS. 
• Dekking: UGV+. 

Premie: € 0,60 ‰  
(bij bouwaard steen/hard)

Bestelautoverzekering 

• Schadevrije jaren uit verleden gemakkelijk meenemen. 
• Minimaal 50% no-claimkorting indien geen negatief  

schadeverleden bij aanvang verzekering. 
• Tweede bedrijfs-/gezinsauto op dezelfde korting als eerste  

bedrijfs-/gezinsauto. 

Premie: op aanvraag

Inboedelverzekering 
• Garantie tegen onderverzekering op particuliere inboedel. 
• Waardebepaling: middels inboedelwaardemeter. 
• Standaard € 15.000,- aan zakelijke inventaris meeverzekerd  

(veelal administratie, computer, etc.). 
• Eigendommen van inhuisgeplaatste kinderen standaard meeverzekerd. 
• Dekking: UGV+. 

Premie: € 1,40 ‰  
(bij bouwaard steen/hard)

Doorlopende Reisverzekering 

• Inhuisgeplaatste kinderen standaard meeverzekerd. 
• Dekking zowel zakelijk als particulier. 
• Weekendtrips meeverzekerd. 
• Standaard Europadekking (optioneel uit te breiden). 

Premie: € 9,00 per maand
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Gezinsongevallenverzekering 

• Inhuisgeplaatste kinderen standaard meeverzekerd. 
• Verzekerde bedragen: € 25.000 (overlijden) en € 75.000,-  

(blijvende invaliditeit). 

Premie: € 6,00 per maand

Rechtsbijstandverzekering Zakelijk 

• Standaard Module ABC  
(Verkeer + Bedrijfsvoering & Incasso + Inkoop). 

Premie Module ABC Zakelijk: € 22,50 per maand 

• Optioneel Particuliere dekking mee te verzekeren (Standaard  
Module ABC: Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen). 

Premie Module ABC Particulier: € 15,- per maand
Premies afwijkende module combinaties op aanvraag 
(zowel zakelijk als particulier)

Exploitatiekostenverzekering 

• Dekking t.b.v. Reconstructie: € 5.000,-. 
• Dekking t.b.v. Extra Kosten: € 75.000,-. 

Premie: € 11,- per maand (€ 1,65 ‰) 
(bij bouwaard steen/hard)
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De GEZINSHUIS PAKKET POLIS wordt u aangeboden door 
CDS Verzekeringen en J.J. Meijer Assurantiën. Aan de inhoud van 
deze informatiebrochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

Korting op uw premie 
Alle genoemde premies zijn inclusief een speciale 
“GEZINSHUIS PAKKET POLIS-collectiviteitskorting”. 
Daarnaast profiteert u van een kortingsregeling in de pakketstructuur: 
• Bij 2 polissen in het pakket krijgt u 5% korting; 
• Bij 3 polissen in het pakket krijgt u 7,5% korting; 
• Bij 4 of meer polissen in het pakket krijgt u 10% korting. 

Provisieregeling J.J. Meijer Assurantiën 
Als betrokken kantoor benadrukken wij het belang van ieder 
gezinshuis. Wij ontzorgen u zodat u zich volledig kunt richten op de 
zorg voor de kinderen! Voor het beheren van uw verzekeringspakket 
hebben wij ervoor gekozen om de provisie te halveren. U betaalt dus 
aanzienlijk minder voor uw verzekeringen. Daarnaast spreken wij 
een vergoeding af voor de dienstverlening die wij u kunnen bieden. 
Transparantie hebben wij hoog in het vaandel. U weet precies waar u 
aan toe bent, waar u recht op heeft én wat uw kosten zijn. 

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