
 Verzeker wat voor jou belangrijk is

 Al je bezittingen verzekerd  

in één pakket

 Premiekorting tot wel 10%

 Advies op maat van  

betrokken adviseur

Je huis, interieur, kostbaarheden, auto, caravan 
en boot zijn waardevolle bezittingen waar je 
zuinig op bent en goed voor zorgt. Hoe goed  
je dat ook doet, je hebt niet alles zelf in de hand. 
Brand en storm overkomen je. Net als diefstal. 
Thuis én op vakantie. Daarom is er de combi-
polis. Een persoonlijk verzekeringspakket waar-
mee je verzekert wat voor jou belangrijk is.  
Al je bezittingen in één pakket, wel zo 
overzichtelijk.

Voor de combipolis ga je naar je lokale adviseur. 
Hij is de specialist, luistert naar je wensen, vraagt 
door, wijst je op belangrijke zaken en geeft je het 
beste persoonlijke advies. Zo ben je beschermd 
tegen financiële problemen en risico’s bij schade, 
verzeker je alleen die risico’s die je zelf niet kan 
of wilt dragen én betaal je nooit teveel. En als je 
schade hebt, is je adviseur degene die de hele 
schadeafhandeling voor je begeleidt.

  Wil jij ook het gemak van alle verzekeringen in één persoonlijk pakket,  
een advies op maat én net als duizenden Nederlanders het geruststellende 
gevoel van een duurzame verzekeraar met een sterke solvabele positie?  
Je adviseur vertelt je graag meer. Ga voor meer informatie naar Nh1816.nl.



Nh1816 Verzekeringen is dé betrokken particuliere 
schadeverzekeraar. Wij zijn specialisten binnen 
onze markt en dekken schaderisico’s die parti-
culieren zelf niet kunnen of willen dragen. Als  
het om particuliere schadeverzekeringen gaat, is 
Nh1816 marktleider. Wij werken actief samen met 
lokale financieel adviseurs. Onze verzekerden 
krijgen zo het beste advies op maat en zijn 
beschermd tegen financiële problemen en risico’s 
bij schade. Wij hebben ogen en oren voor de 
wensen uit de markt. 

Nh1816 is al ruim 200 jaar een onafhankelijke 
verzekeraar. Een duurzame partij met een finan-
cieel gezonde positie én een groot hart voor de 
mens en de maatschappij. Via onze coöperatie 
bieden wij ledenvoordelen en steunen wij maat-
schappelijke projecten. Zo geven wij een deel  
van onze winst terug. Nh1816 Verzekeringen is  
de verzekeraar voor mensen die kiezen voor  
een persoonlijk advies, uitstekende dekkingen, 
vernieuwende oplossingen en maatschappelijke 
betrokkenheid.

Duizenden mensen gingen je voor en kozen voor een combipolis. Reden: alles wat je nodig hebt,  
verzeker je in één pakket. Een autovakantie, weekendje weg, wintersport of kampeervakantie?  
Je bent gewoon goed verzekerd. Een dagje uit, varen met de boot, een fietstocht maken of touren  
met de oldtimer? Alle risico’s zijn goed verzekerd. Optimaal genieten van je woning, je interieur en  
je kostbaarheden? Wat je ook doet, risico’s dek je met een combipolis. Wel zo overzichtelijk.
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AFSLUITEN
VERZEKERING

SCHADE
AFHANDELING

 Vervoer & Mobiliteit 
zoals auto, oldtimer, motor en brommer

 Wonen 
zoals inboedel, kostbaarheden en woonhuis

 Ongevallen

 Recreatie & Reizen
zoals reis, (sta)caravan, recreatiewoning,  
camper en boot

 Aansprakelijkheid

 Rechtsbijstand

Hoe meer verzekeringen, des te hoger de premiekorting (tot wel 10%).

Verzekeringsinformatie 24/7 beschikbaar en online schade melden. Download onze VerzekeringApp.
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