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Je thuis is jouw plek onder de zon. Het is de plek waar je leeft, je dingen beleeft, je je 

kinderen ziet opgroeien en je mooiste herinneringen zich opstapelen. Yuzzu biedt je 

daarom niet alleen een uiterst volledige bescherming voor het gebouw, maar ook voor 

zijn inboedel én de mensen die er leven. Want net dat is wat een huis tot je thuis maakt.

BIJ ONS BEN JE VERRASSEND VLOT VERZEKERD

GENIET VAN HET LEVEN 

Eenvoudig verzekerd

Wij maken verzekeringen 

eenvoudig en transparant. 

Dit betekent duidelijke uitleg, 

vlotte afhandeling en 

gemoedsrust. 

Persoonlijke offerte

Jouw proiel en levensstijl 
bepalen je premie. Bij ons 

betaal je dus steeds een 

correcte prijs. 

We zijn er voor jou

Een verhuis,  

een vraag of een 

schadegeval? Wij helpen je 

snel en eiciënt verder in 
iedere situatie.
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JOUW VOORDELEN

Ook voor tijdelijk gehuurde verblijven
Ga je enkele weken op vakantie en/of zit je kroost op kot? Ook over schade 

aan deze tijdelijk gehuurde verblijven hoef je je geen zorgen te maken. 

24 uur per dag en 7 dagen op 7 bijstand
Zoek je een hersteller, ben je je huissleutels kwijt of heb je een schadegeval? 

Dan staan we werkelijk altijd voor je klaar.

5% meer schadevergoeding
Een schadegeval brengt altijd onvoorziene extra kosten met zich mee. Denk 

bijvoorbeeld alleen al aan alle telefoontjes en onvoorziene verplaatsingen die 

je te wachten staan om de schade te laten herstellen. Daarom vergoeden we 

je bij Yuzzu niet voor de volle 100%, maar voor 105%. 

Logisch, toch?
Voorbeeld: je bent eigenaar van je woning en water heeft voor 10.000 euro 

schade veroorzaakt. Je ontvangt dan bij Yuzzu een schadevergoeding van 

10.500 euro: 10.000 euro voor de herstellingen, en 500 euro voor de extra 

kosten.
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WAT BESCHERMT JE VERZEKERING?

Brandschade  ✓✓	 ✓✓	 ✓✓	 ✓✓

Schade door brand

Schade door ontploing, implosie of rechtstreekse blikseminslag 

Schade door elektriciteit  ✓✓	 ✓✓	 ✓✓	 ✓✓	

Schade aan installaties en toestellen door o.a. overspanning of kortsluiting

Ontdooiing van diepvrieswaren door onverwachte stroomonderbreking

Elektrocutie van huisdieren

Schade door onverwacht ✓✓	 ✓✓	 	 ✓✓ 

aanbotsen tegen je woning 

Voorbeeld: een voertuig rijdt tegen je woning

Voorbeeld: een boom valt op je woning

Schade door (poging tot) inbraak,  ✓✓	 ✓✓	 	 ✓✓	

vandalisme en kwaad opzet

Schade door inbraak, vandalisme en kwaad opzet.

Schade door natuurkrachten  ✓✓	 ✓✓	 	 ✓✓    

Schade door stormwinden

Schade door hagel, sneeuw- of ijsdruk

Schade door natuurrampen

Waterschade  	✓✓	 ✓✓	 ✓✓	 ✓✓

Onverwachte beschadiging door water

Voorbeeld: overlopen van hydraulische installaties (zoals je wasmachine, bad, aquarium, ...)

Glasbreuk  	✓✓	 ✓✓	 ✓✓	 ✓✓

Schade aan ramen, zonnepanelen en glas als onderdeel van meubels en kooktoestellen

Schade aan aquariums, spiegels en doorzichtige of doorschijnede plastic materialen

Schade aan sanitair

Burgerlijke Aansprakelijkheid gebouw  ✓✓	 	 ✓✓

Schade aan anderen door een onderdeel van je woning

Voorbeeld: een dakpan komt los en valt op de voet van een voorbijganger

gebouw

eigenaar huurder

inboedel huurdersaan-
sprakelijkheid

inboedel
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UIT HET LEVEN GEGREPEN

Wat betekenen al deze dekkingen nu voor jou in het echte leven? Deze concrete 
voorbeelden geven je alvast een idee van de talloze zaken die Yuzzu vergoedt.

 Je kind breekt al spelend het glas van de veranda
 Je laat een warme pan vallen op je vitrokeramische plaat
 De inhoud van je koelkast is bedorven door een stroompanne
 Je hond heeft een elektrische schok gekregen aan een stopcontact en  

 moet naar de dierenarts

Vind meer informatie op www.yuzzu.be of praat met onze adviseurs, telefonisch of 
in één van onze shops.
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De woonformules van Yuzzu zijn uiterst volledig, maar toch kijk je beter ook even 
onze onderstaande opties na. Zij kunnen je gekozen formule immers verder 
aanvullen voor een volkomen zorgeloze ervaring.

VERZEKERING TEGEN (POGING TOT)  
DIEFSTAL VAN BEZITTINGEN
Vergoeding voor diefstal van bezittingen in je woning, in tijdelijke (studenten)
verblijven of in open lucht (zoals tuinmeubelen). Je kiest zelf of je jouw juwelen en 
waarden ook wil mee verzekeren. Deze optie is enkel mogelijk wanneer je jouw 
inboedel verzekert.

AFSTAND VAN VERHAAL VOOR EIGENAAR-VERHUURDER
Verhuur je jouw woning en neem je deze optie, dan komen wij tussen bij een 
gedekt schadegeval veroorzaakt door de huurder aan of in de huurwoning.

BREID JE BESCHERMING UIT MET ONZE OPTIES



9

Heb je al een woningverzekering bij Yuzzu? Dan heb jij geluk, want enkel zo kan je 
proiteren van de familiale verzekering die we je bieden.

WAT? 
Wij vergoeden schade die jij, inwonende personen en kinderen die niet meer bij je 
inwonen, maar nog niet op eigen benen staan per ongeluk toebrengen aan anderen 
in je privé-leven.

WANNEER?
Onze burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven, beter gekend als de familiale 
verzekering, komt tussenbeide bij:  

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) buiten overeenkomst  
Wanneer je lichamelijke of materiële schade aan derden veroorzaakt in je 
privé-leven.

Burenhinder
Dit is het geval wanneer iemand uit je omgeving van mening is dat jij hun rust 
verstoort en vindt dat jij hem moet vergoeden. We spreken hier ook van foutloze 
aansprakelijkheid. Het kan bijvoorbeeld gaan over een alarmsysteem dat op een 
ongepast moment afgaat.

Vrijwillige bijstand door derden bij een schadegeval 
Helpt iemand anders jou bij een schadegeval waardoor hij of zij ook lichamelijke of 
materiële schade oploopt? Dan vergoeden we ook deze schade.

FAMILIALE VERZEKERING
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ANDERE VERZEKERINGEN BIJ YUZZU

Proiteer ook van onze ervaring om je auto, bestelwagen, motor en iets  
te beschermen. Wij zijn er voor je bij elke stap in je leven!

DE AUTOVERZEKERING
Met onze autoverzekering kan je zorgeloos de weg op.  
Je BA-verzekering is wettelijk verplicht, onze Omniumformules  
helpen je bij schade aan je eigen wagen en met onze verschillende 
opties maak je je autoverzekering compleet.

DE BESTELWAGENVERZEKERING
Ook bestuurders van bestelwagens zitten goed bij ons. Je BA-
verzekering kan je aanvullen met een Mini Omnium of Volledige 
Omnium. En net zoals voor je autoverzekering, kan je ook kiezen 
tussen verschillende opties.

DE MOTORVERZEKERING
Als zowel je wagen als motor bij ons zijn verzekerd en je ouder dan  
30 jaar bent, betaal je tot wel 60% minder voor de BA-verzekering van 
je motor. Naast je BA-verzekering voor je bromiets of motor, kan je 
ook een Mini Omnium verzekering nemen voor je motor en je 
verzekering uitbreiden met opties.

DE FIETSVERZEKERING
Met de iets naar de bakker of die ene kasseistrook overwinnen? 
Omdat iedere situatie anders is, laten we jou zelf je ietsverzekering 
samenstellen. Je kan kiezen tussen de dekkingen diefstal, materiële 
schade, bestuurdersverzekering en bijstand.

VRAAG MEER, BETAAL MINDER

 Voor elk contract dat je toevoegt, krijg je 2 maanden gratis verzekering tijdens  
 het eerste jaar van dit bijkomend contract.
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KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN  

AUTO-, MOTOR-, BESTELWAGEN EN FIETSVERZEKERING VAN YUZZU NV 

Benaming van het product: de Auto-, Motor-,  

Bestelwagen- en Fietsverzekering zijn producten van 

Yuzzu nv. 

Duurtijd van het product: de polissen van de Auto-, 

Motor-, Bestelwagen- en Fietsverzekering worden 

afgesloten voor een periode van één jaar, vernieuwbaar. 

Type inancieel product: de Auto-, Motor- en 

Bestelwagenverzekering zijn producten van tak 10. 

Dekking: zie onze algemene voorwaarden op 

www.yuzzu.be. 

Voornaamste ongedekte risico’s: we nodigen je  

uit onze algemene voorwaarden te raadplegen op  

www.yuzzu.be, die de omvang van onze garanties 

behandelen, maar ook hun beperkingen en eventuele 

uitsluitingen.

Contractuele voorwaarden: zie onze algemene 

voorwaarden op www.yuzzu.be. 

Aanbieding contract: 02 505 67 00 

Recht van toepassing: de producten Auto-, Motor-,  

Bestelwagen- en Fietsverzekering van Yuzzu nv 

(Belgische verzekeringsmaatschappij) zijn onderhevig 

aan het Belgische recht. 

Klachten: Bij klachten kan je je wenden tot Yuzzu nv, 

Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Als je van 

mening bent dat je op deze wijze geen passende 

oplossing hebt verkregen, kan je je richten tot de  

dienst Ombudsman van de Verzekeringen,  

De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel.  

Je hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst  

van een rechter te vragen.

KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN  

WONING- EN FAMILIALE VERZEKERING VAN YUZZU NV

Benaming van het product: de Woning- en Familiale 

verzekering zijn producten van Yuzzu nv. 

Duurtijd van het product: de polissen van de Woning- 

en Familiale verzekering worden afgesloten voor een 

periode van één jaar, vernieuwbaar. 

Type inancieel product: de Woning- en Familiale 

verzekering zijn producten van takken 8 en 13.

Dekking: zie de algemene voorwaarden op  

www.yuzzu.be. 

Voornaamste ongedekte risico’s: we nodigen  

je uit onze algemene voorwaarden te raadplegen  

op www.yuzzu.be, die de omvang van onze garanties 

behandelen, maar ook hun beperkingen en  

eventuele uitsluitingen. 

Contractuele voorwaarden: zie onze algemene 

voorwaarden op www.yuzzu.be. 

Aanbieding contract: 02 505 67 00 

Recht van toepassing: de producten Woning- en 

Familiale verzekering van Yuzzu nv (Belgische 

verzekeringsmaatschappij) zijn onderhevig aan het 

Belgische recht. 

Klachten: Bij klachten kan je je wenden tot Yuzzu nv, 

Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Als je van 

mening bent dat je op deze wijze geen passende 

oplossing hebt verkregen, kan je je richten tot de  

dienst Ombudsman van de Verzekeringen,  

De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel.  

Je hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst  

van een rechter te vragen.
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HEB JE VRAGEN OF WIL 
JE PERSOONLIJK ADVIES?
WE STAAN VOOR JE KLAAR.

  Surf naar www.yuzzu.be/nl/contact

  Bel naar 02 505 67 00 van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 19u30

  Bezoek een shop in je regio www.yuzzu.be/nl/contact

De details, beperkingen en voorwaarden van de Woning- en Familiale Verzekering staan beschreven in de Algemene Voorwaar-
den en in de productiche, die beschikbaar zijn op yuzzu.be of op aanvraag. De auto-, motor-, bestelwagen-, iets-, woning- en 
familiale verzekering zijn producten van Yuzzu nv. Voorwaarden en beperkingen op www.yuzzu.be. Yuzzu nv - Maatschappelijke 
zetel: Havenlaan 86C bus 117 - 1000 Brussel - België - KBO nr.: btw BE 0456.511.494 - RPR Brussel - Bank IBAN BE66 7512 0271 
0943 - BIC: AXABBE22 - Advieslijn: 02 505 67 00 - Fax: 02 505 67 99 - www.yuzzu.be - Verzekeringsonderneming toegelaten bij 
KB van 30/06/1996 voor de takken 1.a, 3, 10.a, 10.b, 16, 17, 18 (B.S. 31/07/1996) en bij KB van 22/05/2000 voor de takken 8, 9 
en 13 (B.S. 16/06/2000) onder code 1455 door de Nationale Bank van België, gevestigd te B-1000 Brussel, Berlaimontlaan 14. 
Deze promotiebrochure vormt geen contractuele verbintenis en weerspiegelt niet alle algemene voorwaarden met betrekking 
tot het auto-, motor-, bestelwagen-, iets-, woning- en familiale verzekeringsproduct, die beschikbaar zijn op onze website. 


