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Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Verzekering Woonpakket Huis

 Woonhuis Woonhuis

 Inboedel Inboedel

 Aansprakelijkheid

 Gezinsongevalllen

 Rechtsbijstand

 Verkeerspakket Vervoer

 Personenauto Auto

 Motor Motor

 Oldtimer Bromfiets

 Bromfiets Oldtimer

 Recreatiepakket Reis

 Vakantie Reis

 Caravan Caravan

  Persoonlijk

  Ongevallen

  Recht

  Aansprakelijkheid

  Rechtsbijstand

  Verkeersrechtsbijstand

Kosten Poliskosten. Geen poliskosten.

 Extra kosten voor maandbetalingen en Geen extra kosten voor maandbetalingen en

 betalingen per half jaar. betalingen per half jaar.

Pakketkorting Aanwezig (1% per product vanaf twee producten). Oplopende pakketkorting.

  Voorbeeld: heeft u twee woningen bij ons

  verzekerd? Dan tellen deze als één verzekering

  mee voor de pakketkorting.

  Kortingsregeling 

  Twee producten 2%

  Drie producten 5%

  Vier producten 8%

  Vijf producten 10%

  Acht producten of meer 12%
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Woonhuis

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Verzekering Keuze uit allrisk of extra uitgebreid. Alleen allrisk.

 Aanvullende verzekering ‘Extra kosten’. Aanvullende verzekering ‘Extra kosten’ is vervallen.

 Glas los mee te verzekeren. Glas standaard meeverzekerd.

Verzekerde objecten Monumenten, woonboten en woonwagens Monumenten, woonboten en woonwagens

 kunnen verzekerd worden. kunnen niet verzekerd worden.

Eigen risico Bij allrisk: eigen risico van € 50. Standaard eigen risico van € 150. Dit eigen risico

  geldt ook voor glasschade. Keuze uit extra eigen

  risico van € 250 of € 500.

 Eigen risico bij storm € 225 - € 450. Extra eigen risico voor schade door wind en storm

  van € 300. Samen met het standaard eigen risico is

  het totale eigen risico € 450. Tenzij u heeft gekozen

  voor een hoger eigen risico.

 Eigen risico bij aan- en verbouw € 225. Geen hoger eigen risico bij aan- en verbouw.

Verzekerd bedrag Ingewikkelde herbouwwaardeberekening om Geen herbouwwaardeberekening, maar wel

 de herbouwwaarde van uw woning te bepalen. garantie tegen onderverzekering.

Indexering Index voor berekenen herbouwwaarde Index voor het berekenen van de premie:

 op basis van CBS Bouwkosten. BDB Bouwkosten.

Kortingen en toeslagen Toeslag voor woningen met een rieten dak. Geen extra toeslagen of kortingen. Deze zijn

  verwerkt in de standaard premie.

 Korting voor bewoners van een Vinex-wijk. Geen korting voor bewoners van een Vinex-wijk.

 Mogelijkheid om eigen risico voor stormschade

 af te kopen.

 Toeslag voor appartementen.

Wijzigingen in voorwaarden

Bereddingskosten Moet u kosten maken om meer schade te Er geldt geen maximum voor bereddingskosten.

 voorkomen of om schade te beperken? Dan

 vergoeden we die tot het maximaal verzekerde

 bedrag.

Salvagekosten (door of op last van De stichting biedt persoonlijke hulp en beperken Er geldt geen maximum voor Salvagekosten.

de Stichting Salvage) de schade zo veel mogelijk na een brand. Kosten

 die u in opdracht van hen moet maken, vergoeden

 we tot het maximaal verzekerde bedrag.

Kosten voor tuinaanleg (als de Maximaal 20% van het verzekerd bedrag. Er geldt geen maximum voor kosten voor tuinuitleg.

schade komt door:

• Brand.

• Ontploffing.

• Blikseminslag.

• Luchtvaartuigen.

• Aanrijding.

• Aanvaring.)

Kosten vervanging sloten na diefstal

of beroving huissleutels Maximaal € 350. Maximaal € 750.

Opruimingskosten Maximaal 20% van het verzekerd bedrag. Maximaal € 40.000.

Saneringskosten Maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Maximaal € 40.000.

Noodvoorzieningen Maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Maximaal € 40.000.
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Woonhuis (vervolg

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Noodzakelijke kosten bewaking Maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Maximaal € 40.000.

Zwembaden, jacuzzi’s en

zonnepanelen Los mee te verzekeren. Standaard verzekerd.

Fundering Los mee te verzekeren. Standaard verzekerd.

Tijdelijk meeverzekeren losse keuken Los mee te verzekeren. Er stond een clausule Standaard verzekerd. U leest erover in de

 op uw polis. voorwaarden.

Inboedel

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Verzekering Keuze uit allrisk of extra uitgebreid. Alleen allrisk

 Uw kostbaarheden wereldwijd verzekeren en Uw kostbaarheden verzekeren tegen verlies?

 verzekeren tegen verlies? Dan moet u een Dan moet u een aanvullende kostbaarheden-

 aanvullende kostbaarhedenverzekering afsluiten. verzekering afsluiten.

  Werelddekking kunt u aanvullend afsluiten voor

  sieraden, muziekinstrumenten en audiovisuele

  apparatuur (ook hoortoestellen). Het maximum

  daarvoor is € 12.500. Daarboven zijn er maatwerk-

  mogelijkheden.

Maximum verzekerde bedragen Geen standaard maximum voor: Maximum uit te keren bedrag voor:

 • Audio, video en computerapparatuur. • Audio, video en computerapparatuur € 10.000.

 • Kunst, antiek, schilderijen. • Kunst, antiek, schilderijen € 15.000.

 • Verzamelingen. • Verzamelingen € 10.000.

 Standaard maximum bedrag voor sieraden bij • Sieraden € 2.500 (daarboven bij te verzekeren

 diefstal: €  6000.  met een Kostbaarhedenverzekering).

  Dit maximum geldt voor alle gebeurtenissen.

  Deze maximale bedragen zijn voor u nog niet van

  toepassing. Als u iets wijzigt in uw woon- of

  gezinssituatie gelden deze maximale bedragen

  wel voor u.

Indexering Indexering op basis van gegevens van CBS. Geen standaard indexering.

 Buitenhuisrisico aanvullend te verzekeren. Buitenhuisrisico aanvullend te verzekeren.

 Keuze uit deze maximum verzekerde bedragen: Voor maximaal € 5.000.

 € 3.000 of € 5.000.

Eigen risico Bij allrisk: standaard eigen risico van € 50. Standaard eigen risico van € 150. Dit eigen risico

  geldt ook voor glasschade. Keuze uit eigen risico

  van € 250 of € 500.

 Hoger eigen risico voor grote steden. Geen hoger eigen risico voor grote steden.

 Eigen risico voor kostbaarheden € 0. Eigen risico voor kostbaarheden € 0.

 Eigen risico voor Buitenshuisrisico € 50. Eigen risico voor Buitenshuisrisico € 50.

 Eigen risico bij storm van € 225 voor Extra eigen risico voor schade door wind en storm

 terreinafscheidingen. van € 300 aan terreinafscheidingen, tuinhuisjes,

  zonnepanelen en hobbykassen. Samen met het

  standaard eigen risico is het totale eigen risico € 450.

  Tenzij u heeft gekozen voor een hoger eigen risico.
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Inboedel (vervolg)
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Verzekerd bedrag Ingewikkelde inboedelwaardeberekening om Geen inboedelwaardeberekening.

 de waarde van uw inboedel te bepalen. Maximaal verzekerd bedrag is € 130.000.

  Dit maximum is voor u nog niet van toepassing.

  Als u iets wijzigt in uw woon- of gezinssituatie

  geldt dit maximale bedrag wel voor u.

Kortingen en toeslagen Verschillende kortingen mogelijk, bijvoorbeeld Kortingen en toeslagen zijn verwerkt in de

 door preventiemaatregelen standaard premie.

Wijzigingen in voorwaarden

Bereddingskosten Moet u kosten maken om meer schade te Er geldt geen maximum voor bereddingskosten.

 voorkomen of om schade te beperken? Dan

 vergoeden we die tot het maximaal verzekerde

 bedrag.

Kosten voor experts of deskundigen Maximaal het verzekerd bedrag. Er geldt geen maximum voor kosten voor experts

  of deskundigen.

Salvagekosten (door of op last van De stichting biedt persoonlijke hulp en beperken Er geldt geen maximum voor Salvagekosten.

de Stichting Salvage) de schade zo veel mogelijk na een brand. Kosten

 die u in opdracht van hen moet maken, vergoeden

 we tot het maximaal verzekerde bedrag.

Kosten voor tuinaanleg (als de Maximaal 20% van het verzekerd bedrag. Er geldt geen maximum voor kosten voor tuinuitleg.

schade komt door:

• Brand.

• Ontploffing.

• Blikseminslag.

• Luchtvaartuigen.

• Aanrijding.

• Aanvaring.)

Opruimingskosten Maximaal het verzekerd bedrag. Er geldt geen maximum voor kosten voor tuinuitleg.

Verlies van contant geld of papier dat Maximaal 10% van het verzekerd bedrag, tot Maximaal verzekerd bedrag contant geld en papier

een waarde in geld heeft maximaal € 1.250. dat een waarde in geld heeft: € 250.

Herstel/vervanging installaties

nutsbedrijven Maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Er geldt geen maximum voor deze kosten.

Noodvoorzieningen Maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Er geldt geen maximum voor deze kosten.

Kosten opslag/vervoer Maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Er geldt geen maximum voor deze kosten.

Tijdelijke huisvesting Maximaal 10% van het verzekerd bedrag Maximaal € 7.500 (maximaal 52 weken).

 (maximaal 52 weken). 

Kosten vervanging sloten na diefstal

of beroving huissleutels Maximaal € 350. Maximaal € 750.

Schade aan gehuurde zaken Maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Maximaal € 7.500.

Computer- en audiovisuele

apparatuur Geen maximum bedrag. Maximaal € 10.000.

Kunst, antiek, schilderijen Los mee te verzekeren. Maximaal € 15.000.

Verzamelingen Los mee te verzekeren. Maximaal € 10.000.
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Aansprakelijkheid
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Verzekerd bedrag Keuze uit maximaal € 500.000, € 1.250.000 of Alleen verzekeren tot € 2.500.000 is mogelijk.

 € 2.500.000. 

Wijzigingen in voorwaarden

Schade door zeilboten Materiële schade is niet verzekerd. Materiële schade is wel verzekerd.

Verhuurde woonruimte Aanvullend te verzekeren U kunt maximaal drie woningen aanvullend 

  meeverzekeren.

Rechtsbijstand

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Verzekering Uitgebreide basisverzekering. Losse modules af te sluiten.

 Uit te breiden met het Pluspakket en de Basismodule is Consument, Wonen, Verkeer.

 aanvullende verzekering ‘Verhuurde woon- Uit te breiden met de modules Werk en Inkomen

 eenheden, bedrijfseenheden of perceel losse en Fiscaal en Vermogen.

 grond’.

Wijzigingen in voorwaarden

Externe kosten Maximaal € 12.500. Maximaal € 25.000.

Franchise (de kosten moeten hoger Franchise voor algemene verzoeken (geen Franchise voor algemene verzoeken (geen

zijn dan het bedrag dat nodig is voor verkeer of strafzaken): € 225. verkeer of strafzaken): € 175.

rechtsbijstand. Dat noemen wij

Franchise).

Wachttijd Wachttijd varieert per onderdeel (drie, zes of Wachttijd is standaard drie maanden.

 twaalf maanden).

Tweede huis in het buitenland Niet verzekerd. Wel verzekerd met de aanvullende module Fiscaal

  en Vermogen.

Echtsscheidingsmediation Onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Is standaard verzekerd met de module

  Consument, Wonen, Verkeer.

Verzekeringsgebied Voor consumentenconflicten: alleen verzekerd Voor consumentenconflicten: verzekerd in de

 voor de Benelux en Duitsland. Europese Unie.

Ongevallen

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Verzekering Vier keuzemogelijkheden: Twee keuzemogelijkheden:

 Bij overlijden Bij blijvende invaliditeit Bij overlijden Bij blijvende invaliditeit

 € 5.000 € 20.000 € 5.000 € 30.000

 € 5.000 € 30.000 € 10.000 € 50.000

 € 5.000 € 40.000

 € 5.000 € 50.000

 Tandheelkundige kosten aanvullend mee te Aanvullende verzekering voor tandheelkundige

 verzekeren. kosten is vervallen.
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Ongevallen (vervolg)
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Wijzigingen in voorwaarden

Repatriëring Kosten voor repatriëring uit het buitenland: Kosten voor repatriëring uit het buitenland:

 maximaal € 1.250. maximaal € 5.000.

Ziekenhuisopname Niet verzekerd. Kosten ziekenhuisopname maximaal € 250.

Plastische chirurgie Niet verzekerd. Plastische chirurgie noodzakelijk door een ongeval

  maximaal € 5.000.

Zelfdoding of een poging daartoe Wel verzekerd. Niet verzekerd.

Lichamelijk letsel bij rechtmatige

zelfverdediging. Niet verzekerd. Wel verzekerd.

Bacteriële of virusbesmetting door

een val in een vaste of vloeibare stof. Niet verzekerd. Wel verzekerd.

Het als amateur beoefenen van

sport. Niet verzekerd. Wel verzekerd.

Auto

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Rechtsbijstand Rechtsbijstand is aanvullend mee te  verzekeren. Rechtsbijstand is vervallen als aanvullende

  verzekering. Er is een nieuwe verzekering

  toegevoegd aan het REAAL Goed Geregeld Pakket:

  de Verkeersrechtsbijstandverzekering.

Pechhulp Af te sluiten in combinatie met WA + Volledig Af te sluiten in combinatie met WA, WA + Beperkt

 Casco. Casco en WA + Volledig Casco.

  De aanvullende verzekering Pechhulp is uitgebreid.

  Keuze uit:

  • Pechhulp Nederland.

  • Pechhulp Europa.

  • Uitgebreid Vervangend Vervoer.

Aanvullende verzekering Keuze uit: Standaard verzekerde bedragen:

Ongevallen Inzittenden Bij overlijden Bij blijvende invaliditeit € 10.000 bij overlijden.

 € 10.000 € 40.000 € 50.000 bij blijvende invaliditeit.

 € 15.000 € 60.000 Bij blijvende invaliditeit krijg u een percentage van

 € 20.000 € 80.000 van het verzekerd bedrag. Deze percentages zijn

   aangepast. U vindt deze in onze voorwaarden.

Maximaal aantal zitplaatsen Maximaal vijf zitplaatsen zijn verzekerd. Maximaal zeven zitplaatsen zijn verzekerd.

Bagage Meeverzekerd. Niet meeverzekerd.

Kosten geneeskundige behandeling Meeverzekerd. Niet meeverzekerd.

Nieuwwaarderegeling Heeft u WA met Beperkt Casco of Volledig Casco? Heeft u WA met Beperkt Casco of Volledig Casco?

 Dan heeft u bij schade nog drie jaar recht op een Dan heeft u bij schade nog drie jaar recht op een

 vergoeding op basis van die nieuwwaarde. vergoeding op basis van die nieuwwaarde.

  De nieuwwaarderegeling geldt niet voor lease-

  auto’s, lesauto’s en geïmporteerde auto’s.

Verlengde nieuwwaarde Standaard nieuwwaarderegeling te verlengen Standaard nieuwwaarderegeling te verlengen

 naar vijf jaar. naar vijf jaar.
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Auto (vervolg)

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Verlengde nieuwwaarde en Geen maximale cataloguswaarde voor de Is de oorspronkelijke cataloguswaarde van uw auto,

cataloguswaarde verlengde nieuwwaarde- en occasionwaarde- inclusief extra voorzieningen en accessoires, meer

 regeling. dan € 80.000 inclusief btw? Dan kunt u de verlengde 

  nieuwwaarderegeling niet meer afsluiten. Ook is de

  occasionwaarderegeling niet van toepassing.

Maximum voor waarderegelingen Geen beperking op de occasionwaarderegeling, De occasionwaarderegeling en de nieuwwaarde-

 nieuwwaarde- of verlengde nieuwwaarderegeling regeling gelden niet voor geïmporteerde auto’s.

 voor importauto’s. En de verlengde nieuwwaarderegeling kunt u niet

  afsluiten voor importauto’s.

Aanvullende verzekering Shopcar Aanvullende verzekering voor de autoverzekering. Aanvullende verzekering Shopcar vervallen.

  Tweede gezinsauto aanvullend mee te verzekeren.

  Alleen auto’s met een maximale cataloguswaarde

  van € 50.000.

Aanvullende verzekering Topcar Aanvullende verzekering voor de autoverzekering. Aanvullende verzekering Topcar vervallen.

Eigen risico Standaard eigen risico van € 150. Standaard eigen risico van € 150.

 Vermindering eigen risico van maximaal € 150 als U heeft géén eigen risico als:

 u kiest voor een herstelbedrijf van Schadegarant. • De schade wordt gerepareerd door een bij

   Schadegarant aangesloten herstelbedrijf met

   een A of B classificatie. Dat zijn bedrijven die wij

   zeer geschikt vinden om schade te repareren.

  • Er sprake is van ruitschade en deze door een

   harsinjectie wordt hersteld bij een herstelbedrijf

   dat is aangesloten bij Glasgarant.

  • U bij diefstal van de hele auto kan aantonen

   dat de auto was beveiligd met een SCM-

   gecertificeerd startonderbrekingssysteem, of

   een zogenaamd af-fabriek beveiligingssysteem

   en/of dat het kenteken in de ruiten de auto is

   gegraveerd.

  U heeft een eigen risico van € 150 als u uw auto laat

  herstellen door een bij Schadegarant aangesloten

  herstelbedrijf met C, D of E classificatie. De

  classificatie van een herstelbedrijf vindt u op

  schadegarant.nl.

  U heeft € 75 eigen risico als een beschadigde ruit

  wordt vervangen door een herstelbedrijf dat is

  aangesloten bij Glasgarant.

  Laat u uw auto repareren door een herstelbedrijf

  dat niet bij Schadegarant is aangesloten? Dan is uw

  eigen risico € 500.

  Laat u uw ruit repareren of vervangen door een

  herstelbedrijf dat niet bij Glasgarant is aangesloten?

  Dan is uw eigen risico ook € 500.

  De keuze voor een eigen risico van € 250 is vervallen.
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Auto (vervolg)

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Wijziging in voorwaarden  

Daggeldvergoeding Bij diefstal: € 12,50 per dag. Bij een cataloguswaarde tot € 75.000: € 25 per dag.

  Bij een cataloguswaarde boven € 75.000: € 50

  per dag.

Bij Beperkt Casco en Volledig

Casco: vergoeding hotelkosten na Eén overnachting in het buitenland, Eén overnachting in het buitenland,

schade maximaal € 30. maximaal € 75.

Motor

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Verzekering WA, WA + Beperkt Casco, WA + Volledig Casco, WA, WA + Beperkt Casco, WA + Volledig Casco.

 WA + Casco 2500

Aanvullende verzekering Keuze uit:

Ongevallen Inzittenden Bij overlijden Bij blijvende invaliditeit Bij overlijden Bij blijvende invaliditeit

 € 5.000 € 10.000 € 7.500 € 25.000

 € 5.000 € 20.000

Eigen risico € 90. Verschillende mogelijkheden voor vrijwillige € 100. Geen vrijwillige eigen risico’s mogelijk.

 eigen risico’s.

Accessoires Accessoires zijn verzekerd tot 10% van de Accessoires zijn verzekerd tot 10% van de

 cataloguswaarde, met een maximum van € 500 cataloguswaarde. Voor de cataloguswaarde geldt

 voor geluidsapparatuur en een maximum van geen maximum.

 € 1.250 voor alle accessoires samen.

Tweede gezinsvoertuig Maximale cataloguswaarde van € 12.000. Maximale cataloguswaarde van € 25.000.

  Maximale cataloguswaarde voor een tweede

  gezinsauto is € 50.000.

  Maximale cataloguswaarde voor een tweede

  gezinsmotor is € 20.000.

Pechhulp Pech buiten de woonplaats van de bestuurder Pech buiten de woonplaats van de bestuurder is

 is verzekerd bij WA, Beperkt Casco en Volledig alleen verzekerd bij Volledig Casco.

 Casco.

Daggeldvergoeding na diefstal € 12,50 per dag voor maximaal dertig dagen. € 25 per dag voor maximaal dertig dagen.

Vergoeding hotelkosten na schade

in het buitenland Geen vergoeding. Eén overnachting in het buitenland, maximaal € 75.

Vergoeding bij diefstal sleutels Geen vergoeding. Bij diefstal uit de woning of beroving van de sleutels,

  maximaal € 500 om motorsleutels te vervangen.

Kledingschade Geen vergoeding. Maximaal € 500 per persoon, maximaal € 1.000

  per gebeurtenis.
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Bromfiets

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Aanvullende verzekering Bij overlijden Bij blijvende invaliditeit Bij overlijden Bij blijvende invaliditeit

Ongevallenverzekering Opzittenden € 2.500 € 12.500 € 7.500 € 25.000

Aanvullende verzekering Schade- Bestond niet in het REAAL TotaalPlan. Wel af te sluiten bij een Bromfietsverzekering.

verzekering Inzittenden  Maximum verzekerd bedrag is € 1.000.000.

Eigen risico € 100. Cataloguswaarde tot € 3.000: € 100.

  Cataloguswaarde tot € 5.000: € 250.

  Cataloguswaarde boven € 5.000: € 350.

Bonus/Malus Bonus/Malus. Geen Bonus/Malus.

Accessoires Accessoires zijn verzekerd tot 10% van de Maximum van € 250 voor alle accessoires.

 cataloguswaarde, met een maximum van € 250.

Oldtimer

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Aanvullende verzekeringen  Rechtsbijstand. Rechtsbijstand is vervallen als aanvullende

  verzekering. Er is een nieuwe verzekering

  toegevoegd aan het REAAL Goed Geregeld Pakket:

  de Verkeersrechtsbijstandverzekering.

 Ongevallenverzekering Opzittenden: Ongevallenverzekering Opzittenden:

 Bij overlijden Bij blijvende invaliditeit Bij overlijden Bij blijvende invaliditeit

 € 4.538 € 22.689 € 10.000 € 50.000

Leeftijd regelmatige bestuurder Vanaf 18 jaar. Vanaf 25 jaar.

Eigen risico Voor auto: € 136. Voor auto: € 150.

 Voor motor/bromfietsen: € 90. Voor motor/brommer: € 100.

 Extra eigen risico van € 450 bij schade aan de Extra eigen risico van € 450 bij schade aan de

 cabriolap door (poging tot) diefstal, (in)braak of cabriolap door (poging tot) diefstal, (in)braak of

 vandalisme. vandalisme.

Maximum aantal kilometers Keuze uit maximaal 5.000 of 7.500 kilometer Voor auto: keuze uit maximaal 3.000, 5.000 of

 per jaar. 8.000 kilometer per jaar.

  Voor motor/bromfiets: keuze uit maximaal 3.000

  of 5.000 kilometer per jaar.

Accessoires Accessoires zijn verzekerd tot 10% van de Maximum van € 250 voor alle accessoires.

 cataloguswaarde, met een maximum van € 250.

Daggeldvergoeding na diefstal Geen vergoeding. € 25 per dag voor maximaal dertig dagen.

Vergoeding hotelkosten na schade

in het buitenland Geen vergoeding. Eén overnachting in het buitenland, maximaal € 75.

Vergoeding bij diefstal sleutels Geen vergoeding. Bij diefstal uit de woning of beroving van de sleutels,

  maximaal € 500 om voertuigsleutels te vervangen.

Taxatie Het taxatierapport moet opgemaakt zijn door een Het taxatierapport moet opgemaakt zijn door een

 erkend en in het NIVRE-register ingeschreven erkend en in het NIVRE-register ingeschreven

 expert of de technische commissie van een expert.

 erkende FEHAC-club of -vereniging tot

 instandhouding van historische motorrijtuigen.
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Reis

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Verzekering Twee varianten: voordelig of volledig. Uitgebreide basisverzekering met Europa of

  werelddekking.

 Aanvullende verzekering ‘Garantie annulering’. Aanvullende verzekering ‘Garantie annulering’

  vervallen.

 Maximum verzekerde reisduur: zestig dagen. Maximum verzekerde reisduur: zestig dagen.

Aanvullende verzekering Annulering Verzekerd bedrag € 1.500 per persoon. Keuze uit:

 Maximaal € 6.000 per polis per reis. • Verzekerd bedrag van € 1.500 per persoon.

  • Verzekerd bedrag van € 2.500 per persoon.

  Maximaal € 6.000 of € 10.000 per polis per reis.

Wijziging in voorwaarden

Ongevallen Lagere uitkering voor personen jonger dan 18 jaar Geen lagere uitkering voor personen jonger dan

 en ouder dan 70 jaar. 18 jaar en ouder dan 70 jaar.

Verzekerde bedragen

Telefoonkosten € 150 € 200

Vergoeding bagage totaal € 3.000 € 3.500

Foto-, film- en video-apparatuur € 1.250 € 2.000

Computerapparatuur € 1.250 € 2.000

Audio-apparatuur € 1.250 € 2.000

Spelcomputer en organizer € 1.250 € 2.000

Hoortoestel € 300 € 400

Medische apparatuur € 3.000 € 3.500

Kampeeruitrusting € 3.000 € 3.500

Hobby- en sportuitrusting € 3.000 € 3.500

Surfplank, opblaasboot en kano € 300 € 400

Fietsen € 300 € 400

Zakelijke reizen Niet verzekerd Wel verzekerd. Er gelden dezelfde voorwaarden als

  voor een particuliere reis.

Caravan

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Verzekering Normaal, Ideaal, Ideaal Plus Eén soort verzekering. 

  Keuze uit één jaar of zes jaar nieuwwaarde. Voor

  een stacaravan bestaat alleen de mogelijkheid voor

  één jaar nieuwwaarde. 

Aanvullende verzekeringen Aanbouw voor een stacaravan aanvullend te Uitrusting (luifel, voortent, aanbouw, antennes,

 verzekeren. caravanmover) aanvullend mee te verzekeren.

 Hagelschade aanvullend te verzekeren. Hagelschade aanvullend te verzekeren.

 Verlengde nieuwwaarde: Verlengde nieuwwaarde standaard vijf jaar.

 • Ideaal: vijf jaar.

 • Ideaal Plus: tien jaar.

 Rechtsbijstand aanvullend te verzekeren Rechtsbijstand aanvullend te verzekeren.
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Caravan (vervolg)

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Eigen risico Toercaravan € 113. Toercaravan € 100.

 Stacaravan en vouwwagen € 23. Stacaravan en vouwwagen € 100.

 Bij hagelschade € 150. Bij hagelschade € 100.

 Korting bij keuze voor een eigen risico € 113. Korting bij keuze voor een eigen risico vervallen.

Verzekeringsgebied Het hele jaar in Nederland en tot 100 kilometer Het hele jaar in Nederland, België en Duitsland.

 daarbuiten in België en Duitsland.

 Drie maanden in Europa en het Middellandse Zes maanden in Europa (landen van de groene

 Zeegebied. kaart), Marokko en Turkije.

Winterstalling buitenland Niet verzekerd. Bewaakte overdekte winterstalling in het buitenland 

  is verzekerd.

Vervangend verblijf Ideaal Plus: huur van vervangend verblijf wordt Basisverzekering: huur van vervangend verblijf

 vergoed voor € 113 0er dag voor alle verzekerden. wordt vergoed voor € 125 per dag voor alle

 Er geldt een maximum van € 1.134 per gebeurtenis. verzekerden. Er geldt een maximum van € 1.250

  per gebeurtenis.

Inboedel Aanvullend mee te verzekeren. Standaard tot € 5.000 verzekerd.

Vergoeding bagage/inventaris Maximale vergoeding van € 454 bij diefstal uit de Maximale vergoeding van € 500 bij diefstal uit de

 voortent of aanbouw. voortent of aanbouw. Bij diefstal van een tv, audio-, 

  foto-, of videoapparatuur uit de voortent of

  aanbouw geldt een maximale vergoeding van

  € 500. Bij diefstal uit de caravan geldt een

  maximale vergoeding van € 1.500.

Nieuw: Verkeersrechtsbijstandverzekering

Kenmerken Reaal TotaalPlan Reaal Goed Geregeld Pakket

Verzekering Bestaat niet in het REAAL TotaalPlan. Geeft juridische hulp als u tijdens verkeers-

  deelname een conflict krijgt.

  Voor verkeersdeelname met de auto, motor of

  bromfiets. Geldt ook voor fietsers en wandelaars.

  En op het water voor boten tot € 200.000.
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