Uw verzekeringen goed
Voor Elkaar.
Wij zien meer dan een scherpe premie

+ snelle schadeafhandeling
+ uitstekende dekking
+ duidelijke polis

VERZEKERINGEN

Verzekerd van het beste.

VERZEKERINGEN
MAKELAARDIJ
HYPOTHEKEN

HET VOOR ELKAAR VERZEKERINGSPAKKET:

Wij zien meer
PAGINA 4

Kral Westen makelaardij, hypotheken en verzekeringen is
gevestigd in Ter Apel en Stadskanaal. Met een team van
23 mensen werken wij iedere dag opnieuw aan het leveren
van de beste dienstverlening. In 3 verschillende klantenteams, team makelaardij, team hypotheken en team
verzekeringen, werken onze specialisten samen om u te
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helpen bij het verkopen of vinden van uw huis, het kiezen
van de juiste hypotheek of het afsluiten van de juiste
verzekeringen.
Wij luisteren naar uw verhaal, zoeken naar oplossingen
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die passen bij uw situatie en geven een compleet advies. Bij
Kral Westen zien we meer dan een droomhuis, een scherpe
verzekeringspremie of een lage hypotheekrente. Daarin
onderscheiden we ons. Hierdoor bent u verzekerd van het
beste.
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Contact?

Maak een afspraak

@
Verzekerd van het beste.

0599 581759
verzekeringen@kralwesten.nl

Uw verzekeringen goed Voor Elkaar.
Schade is vervelend en kan soms grote consequenties hebben. Met het
‘Voor Elkaar’ verzekeringspakket bent u goed voorbereid op de financiële
gevolgen van schade. ‘Voor Elkaar’ is een pakketverzekering waarmee u al
uw schadeverzekeringen kunt afsluiten. U kiest zelf waarvoor u zich wilt
verzekeren. En: des te meer verzekeringen u afsluit, des te meer korting u
ontvangt. Deze pakketkorting kan oplopen tot maar liefst 12%.

HET VOOR ELKAAR VERZEKERINGSPAKKET:
1 overzichtelijke polis voor al uw schadeverzekeringen
Pakketkorting oplopend tot 12% van uw premie
Snelle afwikkeling van uw schade
Reparatie/vervanging door lokale leveranciers
Transparante provisie, u weet precies waarvoor u betaalt
Maandelijks achteraf uw verzekeringen betalen

Voor Elkaar is een product van:

Uw gezin
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Stel dat uw kind tegen de auto van de
buurman fietst. Of iemand raakt door uw schuld gewond. Dan kunt u daarvoor
aansprakelijk worden gesteld. De Voor Elkaar gezinsverzekeringen bieden hiervoor
een goede dekking, zowel voor aansprakelijkheid als rechtsbijstand.
Aansprakelijkheidsverzekering
• Dekking voor het hele gezin, inclusief huisdieren.
• Standaard eigen risico e 100,-.
• Snelle schadeafhandeling.
Rechtsbijstandverzekering
• Direct contact met een jurist.
• U kunt telefonisch juridisch advies aanvragen, indien er nog geen conflict is maar deze wel dreigt te ontstaan.
• U kiest zelf wat wel of niet verzekerd is.
• Geen wachttijd.
• U komt niet voor onverwachte kosten te staan.
Gezinsongevallenverzekering
• Hoge verzekerde som bij blijvende invaliditeit.
• Premie afhankelijk van gezinssamenstelling.
• Voor geringe meerprijs aanvullend auto-inzittenden- en/of motor opzittendendekking meeverzekerd.

Reizen
Gaat u per jaar meerdere keren op vakantie? Wintersport, zomervakantie en
tussendoor een gezellig weekendje weg? Sluit dan de Voor Elkaar doorlopende
reis- en annuleringsverzekering af. Daarmee kunt u altijd zorgeloos op vakantie.
Doorlopende reis- en annuleringsverzekering
• Tijdens vakantie 24/7 verzekerd van persoonlijke hulpverlening.
• Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd.
• Mogelijkheid om uw verzekering tijdelijk uit te breiden (minimaal voor een duur van 6 maanden).
• Keuze uit basisverzekering, comfortverzekering en optimaal verzekering.

4

VERZEKERINGEN

Erwin ziet meer dan
een eigen risico

+ gestolen waar
+ snelle schadeafhandeling
+ uitkering verzekerd bedrag

Wonen
Lekkage of inbraak in uw woning. Met de woonverzekeringen van Voor Elkaar zijn
uw woning en spullen goed verzekerd. Bij spoed zijn we direct ter plaatse. En voor
eventuele herstelwerkzaamheden maken we gebruik van lokale leveranciers. Dat
communiceert wel zo prettig.
Woonhuisverzekering
• Geen eigen risico bij herstel via ons schadeherstelnetwerk.
• Kiest u voor een andere leverancier dan geldt een eigen risico van e 100,-.
• Eenvoudig afsluiten zonder ingewikkelde formulieren.
• Garantie tegen onderverzekering.
Inboedelverzekering
• Geen ingewikkelde formulieren invullen, wij hebben een methode waarmee we op simpele en objectieve wijze het
te verzekeren bedrag vast kunnen stellen.
• Garantie tegen onderverzekering.
• Nieuwe spullen aangeschaft? Alleen als de waarde van verzamelingen, lijfsieraden en dergelijke boven het door ons
vooraf gecommuniceerde bedrag uitkomt, dient u dit aan ons door te geven.
• Een eigen risico van e 100,- per schadegeval. In een aantal gevallen is geen eigen risico van toepassing, dit staat
vermeld in de polisvoorwaarden.

Verzekerd van het beste.
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Vervoer
Altijd goed verzekerd onderweg met de vervoersverzekeringen van Voor Elkaar.
Personenautoverzekering
• Altijd een concurrerende premie.
• Aantrekkelijke inschaling 2e en 3e auto of motor.
• Mogelijkheid om terugval in no-claim, bij schades waar u geen schuld aan heeft, af te kopen.
• Bij casco-dekking: Standaard nieuwwaarderegeling tot en met het derde levensjaar van de auto, indien de
verzekerde de eerste eigenaar van de auto is.
• Bij casco-dekking - auto ouder dan drie jaar of verzekerde is niet de eerste eigenaar: standaard tot 2 jaar na
aankoop aanschafwaarderegeling (auto mag niet ouder dan 12 jaar zijn).
• Extra accessoirepakketten zijn mee te verzekeren.
• Geen eigen risico bij herstel schade via ons schadeherstelnetwerk, voor zowel beperkte dekking als casco dekking.
• Geen eigen risico bij ruitreparatie via ons eigen schadeherstelnetwerk voor zowel beperkte dekking als casco
dekking.
Oldtimer
• Bij de beperkte en casco dekking wordt uitgegaan van de getaxeerde waarde. Het taxatierapport is maximaal
36 maanden geldig. Taxatie is voor eigen rekening.
• Losse onderdelen/accessoires zijn, door opname in het verzekerde bedrag, mee te verzekeren.
• Gebruikt u de oldtimer alleen tijdens de zomertijdperiode? Dan ontvangt u korting op de premie.
Sporttimer
• Voor sportauto’s tot 20 jaar oud.
• Bij de beperkte en casco dekking wordt uitgegaan van de getaxeerde waarde. Het taxatierapport is maximaal 36
maanden geldig. Taxatie is voor eigen rekening.
• Gebruikt u de sporttimer alleen tijdens de zomertijdperiode? U ontvangt dan 25% korting op de premie.
Aanhanger
• Verzekerd voor schade aan uw aanhanger door brand, diefstal en natuurgeweld.
• Uw diefstalpreventie materiaal is standaard meeverzekerd.
Toercaravan
• Uw diefstal preventiemateriaal is standaard meeverzekerd.
• Vermindering van e 150,- op het eigen risico bij herstelschade via ons schadeherstelnetwerk.
• Haal- en brengservice bij schade.
• Geen extra kosten voor montage van een hagelbestendig dak bij dakvervanging na hagelschade.
• Veiligheidskeuring na iedere reparatie en onderhoud.
• Waardegarantie telkens voor 1, 3 of 5 jaar afhankelijk van uw keuze.
Motorverzekering
• De volledige cascodekking kan onder voorwaarden uitgebreid worden naar 3 jaar nieuwwaarde.
• Bij aankoop van 2e hands motoren geldt bij volledig cascodekking 3 jaar aankoopgarantie.
• Gebruikt u de motor alleen tijdens de zomertijdperiode? U ontvangt dan 25% korting op de premie.
Kampeerautoverzekering
• Gratis 3 jaar nieuwwaardetermijn (uit te breiden tot 5 jaar tegen 10% premietoeslag).
• Aankoopwaarde (bij 2e hands) als premiegrondslag.
• 3 jaar gratis aankoopgarantie (bij aanschaf 2e hands kampeerauto).
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VERZEKERINGEN

Jan-Willem ziet meer dan
een ingewikkelde schade

+ aanrijding
+ diefstal
+ lakschade

VERZEKERINGEN
Verzekerd van het beste.
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VERZEKERINGEN
MAKELAARDIJ
HYPOTHEKEN

Voor Elkaar is een product van:

Uw verzekeringen goed Voor Elkaar?
Profiteren van pakketkorting tot 12%? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Kral Westen Ter Apel		
Bel 0599 581 759			

Kral Westen Stadskanaal
Bel 0599 614 879

Hoofdstraat 19, 9561 JA Ter Apel		

Hoogveen 1, 9501 XK Stadskanaal

> verzekeringen@kralwesten.nl 		
Kom gerust even binnenlopen!

Verzekerd van het beste.

