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Particulier ZekerheidsPakket

Zekerheid



Overzichtelijk

Alle particuliere verzekeringen in één pakket. Dat is gemakkelijk 

en overzichtelijk. Op het polisblad ziet u in één oogopslag 

welke risico’s u heeft verzekerd. Alle polisvoorwaarden kunnen 

geraadpleegd worden op www.vrieling.nl/polisvoorwaarden. 

Uiteraard kunt u de voorwaarden uitprinten voor uw administratie. 

Op verzoek sturen wij de papieren polisvoorwaarden graag toe.

Het pakket levert u de zekerheid die u ervan mag verwachten. 

De verzekeringen zijn op elkaar afgestemd, waardoor u nooit 

iets dubbel verzekerd heeft. Maar nog belangrijker, dit pakket 

voorkomt dat er gaten ontstaan in de dekking tussen de diverse 

verzekeringen. Daarnaast is het belangrijk om in geval van schade 

alle verzekeringen bij één en dezelfde maatschappij te hebben. 

Zo heeft u maar met één maatschappij te maken en weet u precies 

wie u moet bellen. Bovendien voorkomt u getouwtrek tussen 

verzekeraars.

Pakketkorting 

Het Particulier ZekerheidsPakket kent naast een lage basispremie 

voor de verschillende verzekeringen ook nog een aantrekkelijke 

kortingsregeling. Dit komt erop neer, dat de korting hoger 

wordt, naarmate er meer verzekeringen in het pakket worden 

ondergebracht. De korting kan oplopen tot 10%!

Kortingstabel

Aantal verzekeringen korting

2 verzekeringen 3%

3 verzekeringen 5%

4 verzekeringen 7%

5 verzekeringen of meer 10%

 

Gespreid betalen

Een ander voordeel is, dat de premie gespreid kan worden betaald. 

Hiervoor wordt geen rente of premie-opslag in rekening gebracht.

Het Particulier ZekerheidsPakket

Het Particulier ZekerheidsPakket is een pakket particuliere verzekeringen dat u veel 

voordelen biedt. Het pakket combineert goede voorwaarden met een lage premie. 

Het is ontwikkeld door Vrieling Adviesgroep in samenwerking met een aantal solide 

verzekeringsmaatschappijen. 



hierlangs afscheuren

Alles in één pakket

In het Particulier ZekerheidsPakket kunt u vrijwel alle 

verzekeringen onderbrengen. Dat levert u dus voor al deze 

verzekeringen een aantrekkelijke korting op.

De volgende verzekeringen kunnen in het pakket worden 

opgenomen:

• autoverzekering

• motorverzekering

• bromfietsverzekering

• aansprakelijkheidsverzekering

• woonhuisverzekering

• inboedelverzekering

• kostbaarhedenverzekering

• ongevallenverzekering

• caravanverzekering

• doorlopende reisverzekering

• rechtsbijstandverzekering

Autoverzekering Bij Vrieling

Met ruim 60 jaar ervaring in het verzekeren van auto’s weten 

wij wat klanten belangrijk vinden. Daarom hebben wij zelf een 

autoverzekering samengesteld: de Bij Vrieling autoverzekering. 

De voordelen van onze eigen polissen hebben we gecombineerd 

met die van andere verzekeraars. Het resultaat is de beste 

autoverzekering, met een basispremie die verrassend scherp 

is. Bij het afsluiten van meerdere verzekeringen profiteert u ook 

nog eens van de pakketkorting.

Zorgverzekering, uitvaartverzekering 
en risicoverzekering

Naast alle schadeverzekeringen genoemd in deze brochure,  

zijn er voor de particulier meer verzekeringen van belang.  

Te denken valt aan een zorgverzekering, een overlijdens- 

risicoverzekering of een uitvaartverzekering. Ook hiervoor kunt 

u bij Vrieling Adviesgroep terecht, want voor deze verzekerin-

gen hebben wij met verzekeraars goede prijsafspraken kunnen 

maken. En daar kunt u van profiteren. Ze kunnen bovendien 

makkelijk aan het Particulier ZekerheidsPakket worden  

gekoppeld. 

Pensioen

Uw pensioen lijkt misschien nog ver weg, maar als u ook na  

uw pensionering prettig wilt leven zult u zelf maatregelen

moeten treffen. Begin er tijdig mee, want hoe eerder u begint

met de opbouw, des te beter wordt uw pensioen. Pensioen is

ingewikkeld. Daarom heeft Vrieling Adviesgroep hiervoor een 

deskundig pensioenadviesbureau in huis: ABC Pensioen.

Tot slot

Een goed pakket verzekeringen is één, maar een deskundig  

en vertrouwd advies is twee! Daarom hebben klanten van  

ons kantoor twee vaste contactpersonen: een buitendienst- 

adviseur en een binnendienstadviseur. Dat vinden wij belangrijk, 

omdat je pas een goed advies kunt geven als je de klant goed 

kent. Op die manier kunnen we bovendien garanderen dat wij 

altijd voor u bereikbaar zijn om u ten allen tijde persoonlijk van 

dienst te zijn.

Naam + voorletters: dhr./mevr.

Adres:

Postcode:  

Plaats:

Geboortedatum:

Telefoon:

E-mail:

Deze kaart kunt u zo op de post doen, een postzegel is niet nodig

Deze kaart kunt u ook invullen op www.vrieling.nl/offerte

Ja, ik wil graag informatie over het
Particulier Zekerheidspakket

Particulier ZekerheidsPakket



Antwoordnummer 9
7740 WK  Hardenberg
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Vrieling Adviesgroep is gevestigd in Hardenberg en Dedemsvaart
Stelling 5, 7773 ND Hardenberg     Postbus 444, 7770 AK Hardenberg

Langewijk 47, 7701 AB Dedemsvaart     Postbus 100, 7700 AC Dedemsvaart
T  (0523) 28 27 26     F  (0523) 28 27 16     mail@vrieling.nl     vrieling.nl

Gevolmachtigde van:  Aegon  |  De Amersfoortse  |  Arag  |  Delta Lloyd  |  De Goudse  |  London  |  Allianz Global Assistance  |  Monuta


