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Product Doelgroep  

 

Aanhangwagen  
 

De aanhangwagenverzekering is geschikt voor particulieren die een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer 
of bagagewagen bezitten en zich willen verzekeren voor schade hieraan. De schade die met de aanhangwagen 
aan anderen wordt toegebracht is verzekerd op de wettelijke WA-verzekering van het trekkende motorrijtuig. 

Aansprakelijkheid 
particulieren 

De aansprakelijkheidsverzekering ook wel AVP genoemd is geschikt voor particuliere huishoudens die zijn of 
haar vermogen willen beschermen voor schades die door een verzekerde aan een ander wordt toegebracht. 
De verzekering is niet bedoeld voor kinderen die studeren in de Verenigde Staten van Amerika of Canada.  

(Doorlopende) Annulering De (doorlopende) annuleringsverzekering is geschikt voor particulier huishoudens die zich willen verzekeren 
voor de kosten die een reisorganisatie in rekening kan brengen wanneer door een gedekte onverwachte reden 
de reis geannuleerd moet worden en hierdoor niet op reis kan worden gegaan of dat men eerder terug moet 
naar huis. Sluit een kortlopende annuleringsverzekering altijd binnen 7 dagen na het boeken van de reis af. 

Bestelauto De bestelautoverzekering is geschikt voor die particulieren die een bestelauto bezitten met een Nederlands 
kenteken en zich willen verzekeren voor schade hieraan. Maar ook voor het risico van schade die met de 
bestelauto aan anderen wordt toegebracht; deze WA-verzekering is wettelijke verplicht. 

Bromfiets De bromfietsverzekering is geschikt voor particulieren die een bromfiets bezitten met een Nederlands 
kenteken en zich willen verzekeren voor schade hieraan. Maar ook voor het risico van schade die met de 
bromfiets  aan anderen wordt toegebracht; deze WA-verzekering is wettelijke verplicht. Deze verzekering is 
ook bedoeld voor snorfietsen, zoemfietsen en brommobielen. 
 

(Doorlopende) 
reisverzekering 

De (doorlopende) reisverzekering is geschikt voor particuliere huishoudens die zich willen verzekeren voor de 
schade die tijdens de reis wordt geleden en voor de extra kosten voor of tijdens de reis. De verzekering is niet 
bedoeld voor reizen die langer duren dan 180 aaneengesloten dagen. De verzekering is ook niet bedoeld voor 
die verzekerden die bepaalde gevaarlijke sporten tijdens de reis beoefenen. 
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Product Doelgroep 

 

Glas De glasverzekering is geschikt voor particulieren die de schade aan de ramen in zijn woning wil verzekeren. 
Het glas moet wel bedoeld zijn om licht door te laten. Een particulier kan zijn ramen meeverzekeren op zijn 
woonhuisverzekering. Als de particulier de woning huurt dan staat in zijn huurcontract vermeld wie een 
glasverzekering af moet sluiten. 

Inboedel De inboedelverzekering is geschikt voor particulieren die zich willen verzekeren voor schade  aan hun inboedel  
in hun eigen woning of huurwoning. 

Kampeerauto De Kampeerautoverzekering is geschikt voor die particulieren die een kampeerauto (camper) bezitten met een 
Nederlands kenteken en zich willen verzekeren voor schade hieraan. Maar ook voor het risico van schade die 
met de kampeerauto aan anderen wordt toegebracht; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. 

Klassiek motorrijtuig De klassieke motorrijtuigverzekering is geschikt voor die particulieren die een klassieke (bestel), motor of bus 
bezitten met een Nederlands kenteken en zich willen verzekeren voor schade hieraan. Maar ook voor het 
risico van schade die met de klassieke auto aan anderen wordt toegebracht; deze WA-verzekering is wettelijk 
verplicht. In een klassiek motorrijtuig mag jaarlijks slechts beperkt gereden worden. 

Kostbaarheden De kostbaarhedenverzekering is geschikt voor particulieren die zich willen verzekeren voor schade aan of 
verlies van hun kostbaarheden. Het verzekeren van de kostbaarheden geschiedt op basis van de aanschafnota 
e/o taxatierapport. 

Motor De motorverzekering is geschikt voor die particulieren die een motor bezitten met een Nederlands kenteken 
en zich willen verzekeren voor schade hieraan. Maar ook voor het risico van schade die met de motor aan 
anderen wordt toegebracht; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. 

Ongevallen 
 

De ongevallenverzekering is geschikt voor particuliere huishoudens tot 70 jaar die zich willen verzekeren voor 
het risico van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Personenauto De personenautoverzekering is geschikt voor die particulieren die een personenauto bezitten met een 
Nederlands kenteken en zich willen verzekeren voor schade hieraan. Maar ook voor het risico van schade die 
met de personenauto aan anderen wordt toegebracht; deze WA-verzekering is wettelijke verplicht. De leeftijd 
is van belang of de particulier voor een Cascodekking in aanmerking komt. 
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Doelgroep 
Het verzekeringspakket is geschikt voor acceptatie van natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland en staan ingeschreven in de 
gemeentelijke basisadministratie. Dit geldt niet voor klassieke motorrijtuigen en pleziervaartuigen. 
 

Product Doelgroep 

 

 

Pleziervaartuig De pleziervaartuigenverzekering is geschikt voor die particulieren die een boot bezitten en zich willen 
verzekeren voor schade hieraan. Maar ook voor het risico van schade die met de boot aan anderen wordt 
toegebracht en waar de eigenaar van de boot aansprakelijk voor is. Het vercharteren of verhuur van de boot is 
standaard niet meeverzekerd. 

Rechtsbijstand De rechtsbijstandverzekering is geschikt voor particuliere huishoudens  die zich willen verzekeren voor de 
kosten van het inschakelen van juridische hulp bij een conflict over onder andere het gebruik van de woning, 
vermogensbeheer, schade aan persoonlijke eigendommen of een overeenkomst. De verzekerde conflicten zijn 
in de polisvoorwaarden limitatief omschreven. 

Recreatiewoning De recreatiewoning is geschikt voor particulieren die een recreatiewoning hebben in Nederland en zich willen 
verzekeren voor schade aan de opstal en/of inboedel en/of inventaris. Wil een particulier zijn recreatiewoning 
verhuren dan moet dit apart worden meeverzekerd. 

Stacaravan De stacaravan is geschikt voor particulieren die een caravan hebben op een vaste standplaats in Nederland en 
zich willen verzekeren voor schade hieraan. Maar ook voor het risico van schade die met de caravan aan 
anderen kan worden toegebracht. 

Toercaravan De toercaravan is geschikt voor particulieren die een toercaravan of vouwwagen bezitten en zich willen 
verzekeren voor schade aan of door de toercaravan of vouwwagen. 

Woonhuis De woonhuisverzekering is geschikt voor particulieren die een eigen woonhuis hebben in Nederland en zich 
willen verzekeren voor schade hieraan. 
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Per verzekeringsvorm zijn relevante vragen bepaald en wordt gevraagd naar het schadeverleden. Het wordt in het offertestadium al snel 
duidelijk of acceptatie wel of niet mogelijk is. 
Op het moment dat de aanvraag niet direct geaccepteerd kan worden, kan contact worden opgenomen met de Afdeling volmacht. Vervolgens 
beoordeelt de Afdeling Volmacht of het aangeboden risico toch acceptabel is en tegen welke premie en voorwaarden.  
 
Als onderdeel van de acceptatie of voortzetting van de verzekering kan (her)inspectie plaatsvinden. De rol van de risicodeskundige maakt 
onderdeel uit van ons acceptatiebeleid. 
 
Niet passende verzekeringsactiviteiten zijn: 
- risico’s waarvan de verzekeringnemer geen eigenaar is; 
- bedrijfsmatig gebruik; 
- risico’s zonder postcode; 
- woonwagens. 
 
 

Distributie 
Het afsluiten van een nieuwe verzekering gebeurt na een adviesgesprek van Kuiper Verzekeringen of tussenpersoon met de klant. Ook het 
doorgeven van de wijzigingen, actualisaties en opzeggingen worden via deze adviseur geregeld met Kuiper Assuradeuren BV. 
Voor onze samenwerking is een overeenkomst gesloten. Krachtens deze overeenkomst wordt u geacht te voldoen aan de wettelijke regels en 
gedragscodes. 
Wij hebben gekozen voor passieve transparantie, het meest gebruikelijke in deze markt. Dit houdt in dat de provisie niet apart vermeld wordt 
op de polis. De adviseur dient deze wel kenbaar te maken als de klant erom vraagt. 
 


