Waarom INretail Verzekeringsdienst?
Het afsluiten van je verzekeringen via INretail Verzekeringsdienst heeft een aantal
voordelen:
•
•
•
•
•

Makkelijk: al je verzekeringen bij elkaar ondergebracht
Wij hebben een eigen schade-afdeling die je ondersteunt bij schade
Een online overzicht van je verzekeringen via Mijn Polismap
Gemakkelijk via INretailVerzekeringsdienst.nl/prive online je pakket
samenstellen, de premie berekenen en afsluiten!
Pakketkorting: hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe meer pakketkorting je
krijgt. Deze kan oplopen tot 12%!

Ook korting op je zorgverzekering!

Naast korting op de overige privéverzekeringen, krijg je via INretail
Verzekeringsdienst ook korting op je zorgverzekering, zowel op je basis- als je aanvullende verzekeringen. Kijk op INretailverzekeringsdienst.nl/zorg voor de actuele
kortingen en om hiervan gebruik te maken.
Voor persoonlijk advies kun je natuurlijk ook altijd met ons bellen: 010 - 288 44 77.

Meer informatie?

010 - 288 44 77
info@INretailVerzekeringsdienst.nl
INretailVerzekeringsdienst.nl

Voordelig & zorgeloos verzekerd

Je privéverzekeringen goed geregeld en
tot 12% pakketkorting op de premie!
Verzekeren moet makkelijk zijn. Niet te veel gedoe, niet zelf het
internet afstruinen naar de beste maatschappij en zeker geen
papieren rompslomp. Dat snappen we. Daarom krijg jij tot 12%
korting op je privéverzekeringen!
Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe meer korting je krijgt. We
bieden jou o.a. de volgende verzekeringen met pakketkorting aan:
Inboedelverzekering
De emotionele waarde van je inboedel kunnen we niet verzekeren,
de materiële waarde wel. Zodat je na brand of inbraak niet met lege
handen komt te staan!
Woonhuisverzekering
Met deze verzekering is je huis verzekerd voor schade door
bijvoorbeeld brand, inbraak, water of storm.
Aansprakelijkheidsverzekering
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een glas rode wijn over een wit
vloerkleed of een voetbal door de ruit van de buren. Met deze
verzekering voor het hele gezin ben je gedekt voor deze schade.
Doorlopende reisverzekering met annuleringsverzekering
Hotel besproken, vliegtuig geboekt, huurauto gereserveerd...
Maar vergeet je reisverzekering niet! Met onze doorlopende
reisverzekering voor het hele gezin ga je nooit zonder weg.
Rechtsbijstandverzekering
Een conflict met een bedrijf, je buurman of familielid. Vaak is advies al
voldoende, maar als je een jurist wilt inschakelen kan dat ook.

Direct afsluiten?
Op onze website,
INretailverzekeringsdienst.nl/prive,
kun je zelf kiezen welke
verzekeringen je wilt afsluiten.
Nadat je je pakket hebt
samengesteld kun je de premie
berekenen en het
pakket direct online aanvragen!

Ongevallenverzekering
Het ongeluk in het kleine hoekje kan grote gevolgen hebben. Met
deze verzekering ben je verzekerd van een uitkering bij overlijden of
blijvende invaliditeit.
Bromfiets-*, motor-, pleziervaartuig- of caravanverzekering
Heb je een bromfiets, motor, pleziervaartuig of caravan? Deze kun je
ook voordelig verzekeren zodat je met een gerust hart op weg kunt.
Autoverzekering*
Wegenbelasting, benzine, onderhoud... Er zijn al genoeg kosten aan je
auto. Houd daarom de premie van je autoverzekering zo laag
mogelijk met onze autoverzekering.
* Op deze verzekeringen kunnen we je helaas geen pakketkorting geven. Uiteraard hebben we wel zeer scherpe tarieven. Check ze op onze website!

pakket

