
Offerte 
Schadeverzekeringen 

Aangeboden door: 

De Hypotheekshop Lochem en Deventer Centrum 

onze adviseurs: Dinand van Harselaar en Michel van Malkenhorst  

 
Zwiepseweg 1     7241 GM  Lochem                   tel: 0573-25 58 60              e-mail: lochem848@hypotheekshop.nl 
Kazernestraat 2  7411 CJ  Deventer                   tel: 0570-57 22 09              e-mail: deventer737@hypotheekshop.nl 
 



 

Al 200 jaar verzekert verzekeringsmaatschappij Nh1816 Verzekeringen huis en haard. 

Oorspronkelijk als een onderlinge brandwaarborgmaatschappij maar tegenwoordig landelijk 

opererend als een zelfstandige, onafhankelijke en coöperatieve schade- en levensverzekeraar 

waar aandeelhoudersbelang geen rol speelt. Alleen het klantbelang staat centraal; transparant 

en zonder winstoogmerk. 

 

Nh1816 Verzekeringen heeft een reputatie opgebouwd als „Beste Schadeverzekeraar van 

Nederland“ en zijn ze marktleider als het gaat om particuliere verzekeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uitstekende verzekeringen / voorwaarden met betaalbare premies 

 Pakketkorting oplopend tot 10% (hoe meer polissen hoe hoger de korting) 

 Geen poliskosten (met uitzondering van motorrijtuigenverzekeringen) 

 Gespreide betaling per maand kost je niets extra 

 Polissen en andere correspondentie worden per e-mail toegestuurd 

 Via de gratis VerzekeringsApp is je verzekeringsinformatie 24/7 beschikbaar en kan je 

digitaal een schade melden 

 Dag verwerking in administratie (polis binnen 24 uur in huis) 

 

 

Daarom adviseren wij de Combipolis van 

Nh1816 Verzekeringen 

En dit zijn jouw voordelen: 



 

 

Je verzekert jezelf om een hele simpele reden: je wilt er zeker van zijn dat als je of jouw bezittingen 

iets overkomt, er geld beschikbaar is om de schade te vergoeden zodat er geen financiële 

problemen ontstaan.  

 

 

 

 

En als je te maken krijgt met een schade dan wil je op dat moment ook dat die goed wordt 

afgehandeld en dat er niet van allerlei uitsluitingen in de kleine lettertjes staan. Om die reden 

adviseert De Hypotheekshop Deventer Centrum de Combipolis van Nh1816 Verzekeringen. Deze 

polis kent de Optimaal dekking welke veel uitgebreider is dan de reguliere uitgebreide of extra-

uitgebreide dekking die de meeste verzekeraars hanteren. In de Combipolis kun je alle 

noodzakelijke verzekeringen onderbrengen. Zo ben je goed, compleet en overzichtelijk verzekerd 

bij één verzekeraar via één tussenpersoon. 

 

 

 

 

Met de oplopende kortingsregeling bepaal je zelf heel eenvoudig hoeveel premiekorting je 

verdient. 

 

Aantal verzekeringen Je verdient: 

9 of meer 10 % korting op elke verzekering 

8 9 % korting op elke verzekering 

7 8 % korting op elke verzekering 

6 7 % korting op elke verzekering 

5 6 % korting op elke verzekering 

4 5 % korting op elke verzekering 

3 3 % korting op elke verzekering 

 

 

Bij de vaststelling van de korting telt élke polis mee. Een uitvaartverzekering telt wel mee voor het 

bepalen van de hoogte van de korting die geldt voor de andere verzekeringen in de Combipolis, 

maar op de uitvaartpolis zelf wordt géén korting verleend. 

 

Als je een Combipolis afsluit, bespaar je: 

 

 De poliskosten (met uitzondering van motorrijtuigenverzekeringen); 

 De toeslag voor gespreide betaling per maand. 

 

 

 

 

De Combipolis van Nh1816 Verzekeringen 

De Combikortingsregeling 

Waarom verzekeren? 



 

 

Schade die je aan een ander toebrengt en waarvoor je aansprakelijk bent, wordt vergoed als je 

een aansprakelijkheidsverzekering hebt. Die aansprakelijkheid geldt voor schade die je zelf aan 

een ander toebrengt, maar ook als die door jouw kinderen of door jouw huisdier wordt 

veroorzaakt. Als het om een letselschade gaat dan kan de schade enorm zijn. Jouw 

aansprakelijkheid moet dus goed verzekerd zijn! En dat doe je bij Nh1816 Verzekeringen met een 

aansprakelijkheidsverzekering met uitstekende voorwaarden, een prima schade afhandeling en 

een verzekerd bedrag van € 2.500.000 (het dubbele van de dekking bij veel andere 

verzekeraars).  

 

 

 

 

 

 Ruime dekking voor geleende spullen 

 Aansprakelijkheid voor vriendendienst tot € 15.000 meeverzekerd 

 Schade die jouw huisdier bij iemand anders veroorzaakt, is verzekerd 

 De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk is verzekerd 

 

 

 

 

De aansprakelijkheidsverzekering van Nh1816 Verzekeringen zal niet de aller goedkoopste in de 

markt zijn maar is qua dekking en schade afhandeling wel de beste! 

Verzekeren is een noodzakelijk kwaad maar als er een schade ontstaat dan wil je toch dat het 

perfect afgehandeld wordt? 

 

 

 

 

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) 

Zeer uitgebreide dekking 

Misschien niet de goedkoopste… wel de beste! 



 

 

Een huis wordt pas een thuis door alle spullen die je erin verzamelt. Die spullen verzeker je met een 

inboedelverzekering van Nh1816 Verzekeringen tegen uitstekende voorwaarden en met een 

prima schadeafhandeling. Met de Optimaal dekking (dat is een alle van buiten komende 

onheilendekking) heb je de meest uitgebreide dekking van Nederland. Veel verzekeraars bieden 

slechts de uitgebreide of extra uitgebreide dekking aan terwijl het premieverschil maar minimaal 

is! 

 

 

Denk bijvoorbeeld aan de aanvullende elektronica dekking tot maximaal € 5.000. Laptops / 

tablets / smartphones / E-books / foto- en filmapparatuur / navigatieapparatuur zijn bij andere 

verzekeraars alleen in de woning verzekerd. Nh1816 Verzekeringen kent een dekking binnen heel 

Nederland! 

 

 

Weet jij hoeveel je spullen precies waard zijn? En denk je er wel aan om het verzekerde bedrag te 

verhogen als je een (grote) aankoop hebt gedaan? Bij de inboedelverzekering van Nh1816 

Verzekeringen heb je die zorg niet meer! Je krijgt namelijk 5 jaar lang garantie tegen 

onderverzekering. En na 5 jaar is deze garantie eenvoudig te verlengen. 

 

 

 

 

De inboedelverzekering van Nh1816 Verzekeringen zal misschien een fractie duurder zijn dan die 

bij andere verzekeraars maar je vergelijkt wel een Ferrari met een middenklasse auto! 

De Hypotheekshop Deventer Centrum wil kwaliteit leveren en daarom adviseren wij de Optimaal 

dekking van Nh1816 Verzekeringen. 

 

 

Vergelijk op dekking! De premieverschillen zijn klein 

Inboedelverzekering 

Garantie tegen onderverzekering 



 

 

Je eigen huis is het goed verzekeren natuurlijk meer dan waard. Want stel je voor dat je door 

schade aan je huis er niet meer kunt wonen. Je huis moet dus goed verzekerd zijn en dat doe je 

met een woonhuisverzekering van Nh1816 Verzekeringen met uitstekende voorwaarden en een 

prima schadeafhandeling. Net als bij de inboedelverzekering kent ook de woonhuisverzekering 

de zeer uitgebreide Optimaal dekking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook glas is standaard meeverzekerd en in tegenstelling tot veel andere verzekeraars is er geen 

eigen risico (dus ook niet voor stormschades!). Onder de woonhuisverzekering horen ook 

standaard alle bijgebouwen, terreinafscheidingen (geen beplanting), zwembad, aan het 

woonhuis gemonteerde zonnepanelen en andere bouwwerken die bestemd zijn om daar altijd 

ter plaatse te blijven. 

 

 

 

Weet jij voor welk bedrag je de woning moet verzekeren? Het bedrag dat nodig is om de woning 

opnieuw op te bouwen is in ieder geval een heel ander bedrag dan de WOZ-waarde of 

aankoopwaarde. Bij de woonhuisverzekering van Nh1816 Verzekeringen heb je die zorg niet 

meer! Je krijgt namelijk 5 jaar lang garantie tegen onderverzekering. En na 5 jaar is die garantie 

eenvoudig te verlengen. 

 

 

 

Net als bij de inboedelverzekering adviseren wij je om ook voor de woonhuisverzekering te kiezen 

voor kwaliteit. 

 

 

 

Woonhuisverzekering 

Garantie tegen onderverzekering 

Vergelijk op dekking! De premieverschillen zijn klein 



 

 

In je recht staan wil nog niet zeggen dat je je recht ook altijd krijgt. In een samenleving die steeds 

juridischer wordt, is rechtshulp al lang geen luxe meer. In allerlei situaties (omdat je werkt, bezit 

hebt, aan het verkeer deelneemt, een huis hebt of huurt) kun je in conflict met anderen terecht 

komen. Daarom is het belangrijk om een goede rechtsbijstandsverzekering te hebben. 

 

 

 
 

 

TV-programma’s staan bol van dat soort conflicten. Een advocaat inschakelen is een dure 

aangelegenheid. Dan is een rechtsbijstandsverzekering het betaalbare alternatief. Bij Nh1816 

Verzekeringen kun je zelf de gewenste dekkingen combineren / samenstellen: 

 

 Basis, Vakantie en Verkeer (alle situaties in het verkeer en dus niet alleen je eigen auto) 

 Consumeren en Wonen (o.a. conflicten ivm aankoop, verkoop of verbouwing van de 

woning) 

 Werk en Inkomen 

 Belasting, Vermogen en Scheidingsmediation 

 

 

 

De rechtsbijstandsverzekering heeft net als de andere verzekeringen een looptijd van 1 jaar en 

kan daarna maandelijks worden stopgezet. Vooral het eerste jaar na aankoop van een woning is 

het hebben van een goede rechtsbijstandsverzekering heel belangrijk want juist in die periode 

kun je te maken krijgen met conflicten omtrent de aan- en verkoop van de woning of spullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooral belangrijk na aankoop van een woning 

Rechtsbijstandsverzekering 



 

 

Je vakantieplezier en waardevolle spullen bescherm je het beste met een goede doorlopende 

reisverzekering. De diefstal van bagage, onverwacht in het ziekenhuis belanden, een ongeval….. 

het zijn allemaal zaken die je vakantie goed kunnen verpesten en je vaak ook nog eens veel geld 

kosten. Je vakantie of reis moet dus goed verzekerd zijn en dat doe je met de doorlopende 

reisverzekering van Nh1816 Verzekeringen. 

 

 
 

 

De Nh1816 doorlopende reisverzekering kent uitstekende voorwaarden. Die zijn in begrijpelijk 

Nederlands geschreven zodat je niet verdwaalt in “de kleine lettertjes” en het duidelijk is wat ze 

verzekeren. 

 

 

 

De standaard dekking van de doorlopende reisverzekering is al heel uitgebreid. Maar de premie 

zou onnodig hoog worden als er veel risico’s standaard meeverzekerd zouden zijn terwijl je daar 

geen gebruik van maakt. Zo kun je de basisdekking uitbreiden met de volgende aanvullende 

dekkingen: 

 

 Werelddekking in plaats van Europadekking 

 Geneeskundige kosten die niet onder de standaard ziektekosten vallen 

 Ongevallen 

 Hulpverlening vervoer 

 Zakenreizen 

 Winter- en onderwatersport 

 

De annuleringsverzekering en de annuleringsgarantie (dekking voor als je tijdens de vakantie je 

vakantie noodgedwongen moet onderbreken) is in onze offerte standaard meegenomen tot een 

bedrag van € 1.500 per persoon per reis. Deze is optioneel te verhogen tot € 2.500 per persoon per 

reis. 

 

Een doorlopende reisverzekering is vaak goedkoper dan een losse reisverzekering want je betaalt 

geen poliskosten! Ook zijn geboekte weekendjes weg dan ook automatisch meeverzekerd terwijl 

je daar normaal gesproken geen verzekering voor zou afsluiten. 

Doorlopende reisverzekering 

Dekking zelf samen te stellen 



 

 

 

In de Combipolis kun je ook de volgende verzekeringen onderbrengen: 

 

 Autoverzekering 

 Motorverzekering 

 Kostbaarhedenverzekering 

 Ongevallenverzekering 

 Caravanverzekering 

 Pleziervaartuigenverzekering 

 Camperverzekering 

 Uitvaartverzekering 

 

 

Meer info over Nh1816 Verzekeringen vind je op www.nh1816.nl.  

 

 

 

 

 

Indien je een persoonlijke offerte wenst van één of meerdere van deze verzekeringen, laat het 

ons dan even weten. Wij zorgen er voor dat je deze zo spoedig mogelijk van ons ontvangt.  

 

 

Heb je al lopende verzekeringen? Wij zorgen er voor dat deze worden stopgezet en worden 

opgenomen in de Combipolis van Nh1816 Verzekeringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nog veel meer…. 

Jouw persoonlijke offerte 

De Hypotheekshop Lochem en Deventer Centrum 

onze adviseurs: Dinand van Harselaar en Michel van Malkenhorst 
 
Zwiepseweg 1     7241 GM  Lochem                   tel: 0573-25 58 60              e-mail: lochem848@hypotheekshop.nl 
Kazernestraat 2  7411 CJ  Deventer                   tel: 0570-57 22 09              e-mail: deventer737@hypotheekshop.nl 
 

http://www.nh1816.nl/

