
IDEAL HOME
De optimale verzekering voor uw huis en thuis

 Keuzewaarborgen

 Voor sommige risico’s beslist u best zelf of u ze gedekt 

wil zien. Dat zijn onze keuzewaarborgen. Ze vormen een 

aanvulling op de basiswaarborgen. Uw P&V adviseur 

helpt u graag verder bij het maken van uw keuzes. 

 

Schade door elektriciteit aan elektrische toestellen 

en ontdooiing 

We zijn meer en meer afhankelijk van een aantal elek-

trische apparaten, die een belangrijke plaats innemen in 

de organisatie van ons dagelijks leven. Ook computers 

en randapparatuur hebben in vele huishoudens een 

plaatsje gevonden. Deze waarborg vergoedt de  

schade, door de inwerking van elektriciteit of door een 

onrechtstreekse inslag van de bliksem, aan de verzekerde 

elektrische, elektronische en informaticatoestellen. 

 

Diefstal en vandalisme 

We worden steeds vaker geconfronteerd met diefstal-

len. Deze waarborg dekt niet alleen de diefstal van uw 

goederen maar ook de schade die er aan wordt toege-

bracht bij een poging tot diefstal of bij een daad van 

vandalisme. U bent niet alleen verzekerd voor diefstal uit 

uw woning, maar ook uit uw kelder, garage of tuinhuisje. 

Zelfs als u op straat wordt overvallen, komt P&V hierin 

tussen. 

 

Onrechtstreekse verliezen 

Een schadegeval brengt meestal allerlei bijkomende 

kosten (verplaatsingen, telefoon, enz.) met zich mee, die 

hoewel ze onbeduidend lijken, de eindafrekening toch 

doen oplopen. Dankzij deze waarborg verhogen wij uw 

schadevergoeding met 10 % om die kosten te compen- 

seren.

3 Schade die uw gebouw aan derden veroorzaakt 

Indien uw gebouw schade veroorzaakt aan iemand  

anders, zal Ideal Home voor u het slachtoffer schade- 

loosstellen.  

Voorbeeld: een baksteen brokkelt af en valt op de voor 

uw woning geparkeerde wagen. Of een waterlek in uw 

woning veroorzaakt schade bij uw buur. 

Uitgebreide waarborgen... 

 

 Met Ideal Home wil P&V niet enkel uw woning maar 

ook ‘uw thuis’ goed verzekeren. Daarom kan u Ideal 

Home uitbreiden om alle problemen die op één  

of andere manier met uw huis en thuis te maken 

 hebben, te groeperen in één en dezelfde polis. 

 Zo kan u ook de burgerlijke aansprakelijkheid van 

uw gezin en de Rechtsbijstand Plus onderschrijven.

 Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Gezin 

Indien u binnen uw privé-leven aansprakelijk bent 

voor de schade veroorzaakt aan iemand anders, 

neemt uw BA Gezin de vergoeding van het slacht-

offer ten laste.  

Deze waarborg geldt wereldwijd en dekt de schade 

die veroorzaakt wordt door iedereen die onder uw 

dak woont (ook de schade veroorzaakt door uw 

huisdieren, de kinderoppas of de werkvrouw).

 Rechtsbijstand Plus 

Deze waarborg dekt de kosten en honoraria voor 

de verdediging van uw rechten bij een geschil met 

een verkoper, slecht uitgevoerde herstellingen, een 

meningsverschil met de eigenaar van uw hoofdver-

blijfplaats,...

P&V. Het bewijs dat verzekeren ook anders kan.
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P&V Klantendienst 
02/210 95 81

Voor meer informatie of voor 
een afspraak met uw P&V adviseur:

maandag - vrijdag 
F: 02/250 80 45
infonl@pv.be
www.pv.be



Ideal Home

Bij P&V willen we ervoor zorgen dat u goed verzekerd bent. 

Daarom biedt P&V de bescherming die aangepast is aan 

uw situatie, of u nu eigenaar bent of huurder. Dat doen we 

voor uw woning met Ideal Home.

Een verzekeringsformule waarmee u het hoofd biedt aan de 

belangrijkste gevolgen van een schadegeval (brand, water-

schade, diefstal,…) dat uw woning of uw goederen treft:

1 dringende bijstand; 

2 vergoeding van de schade aan uw woning en/of inboedel;

3 vergoeding van de schade die uw gebouw aan derden 

veroorzaakt.

1 Bijstand Woning 

Bij schade die een aantal dringende maatregelen vereist, 

kan u onmiddellijk op onze Bijstand Woning rekenen.  

Dag en nacht, 7 dagen op 7. Of u nu zwaar in de problemen 

zit, of alleen een paar ongemakken moet verduren die 

verband houden met uw woning. 

 

Enkele voorbeelden: 

•	 wij sturen binnen de kortste keren en zonder verplaat- 

 singskosten een erkend hersteller zoals een loodgieter,  

 slotenmaker of een verwarmingstechnicus; 

•	 indien	uw	huis	onbewoonbaar	is	door	een	schade- 

 geval, zorgen wij voor een tijdelijk onderkomen, de  

 bewaking van uw beschadigde woning; 

•	 ...

2 Schade aan woning en inboedel

Een ruime basisdekking

 Ideal Home bevat een ruime basisdekking. Dat betekent 

dat u voor heel wat gebeurtenissen verzekerd bent: 

•	 brand; 

•	 hagel	en	storm; 

•	 waterschade	na	bijvoorbeeld	een	waterlek	in	de	 

 leidingen. P&V zorgt er ook voor dat een lek wordt  

 opgespoord, zelfs als er nog geen schade is;

 

 

 

 

•	 schade	door	het	doorsijpelen	of	uitvloeien	van	stook- 

 olie en de saneringskosten van het verontreinigde terrein; 

•	 glasbraak; 

•	 huiszwam; 

•	 beschadiging	aan	het	onroerend	goed	door	vandalisme,	 

	 graffiti,	diefstal	of	poging	tot	diefstal; 

•	 …

 U kunt ook genieten van een dekking natuurrampen 

die de schade dekt die voortvloeit uit: 

•	 een	overstroming	of	doorstroming	van	water; 

•	 het	overlopen	of	opstuwen	van	openbare	en	privé	 

 riolen; 

•	 een	aardbeving,	grondverschuiving	of	–verzakking. 

 

Ideal Home stopt bovendien niet bij de 4 muren van 

uw woning maar dekt ook: 

•	 uw	vakantiewoning; 

•	 uw	garage	(zelfs	op	een	ander	adres); 

•	 het	studentenkot	van	uw	kinderen; 

•	 de	zaal	die	u	voor	een	familiefeest	hebt	gehuurd. 

 

En met ons Integraal Beschermingssysteem van Goede-

ren bent u zeker dat uw woning en inboedel voor hun 

juiste waarde verzekerd zijn.

Uw woning: uw thuis

Uw woning is veel meer dan enkel 4 muren of een dak 

boven uw hoofd. Het is de plek waar u en uw gezin eet, 

slaapt, tot rust komt… kortom waar u zich ‘thuis’ voelt.

Door de jaren heen frist u het interieur op, verhoogt u het com-

fort en koopt u allerlei spullen die uw huis een persoonlijke 

toets geven. Daarom heeft uw woning zo’n belangrijke plaats 

in uw leven.

Maar al onderhoudt u uw woning nog zo zorgvuldig en treft 

u allerlei voorzorgsmaatregelen, toch kan een ongeval of 

een onverwachte gebeurtenis soms voldoende zijn om een 

deel - of het geheel - van uw bezittingen te beschadigen. 

Denken we maar aan een brand, storm of overstroming…

Wat ook de oorzaak is, telkens staat u voor vergelijkbare 

zorgen. U zal:

•	 tijdens	de	eerste	uren	een	aantal	dringende	maatregelen	

moeten treffen en praktische oplossingen zoeken;

•	 uw	bezittingen	moeten	herstellen	of	moeten	vervangen;

•	 anderen	moeten	vergoeden	voor	de	toegebrachte	schade.

En wat als het u zou overkomen?

Hierna geven we u de mogelijkheid om aan de hand van 

enkele vragen zelf te overlopen wat een schadegeval voor 

u zou betekenen. 

Een brand beschadigt uw woning:

•	 Uw	woning	is	onbewoonbaar.	Waar	gaat	u	de	eerste	dagen	

logeren?

•	 Hoe	brengt	u	de	overgebleven	meubelen	in	veiligheid?

•	 Om	uw	dagelijks	leven	te	hervatten,	heeft	u	nieuwe	kleren,	

toiletgerief en allerlei andere gebruiksvoorwerpen nodig. 

Wie zorgt hiervoor?

•	 Kan	u	zelf	een	concrete	raming	maken	van	de	opgelopen	

schade?

•	 Uw	dak	moet	dringend	afgedicht	en	hersteld	worden.	Kan	

u uw hersteller 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereiken?

•	 U	moet	van	een	puinhoop	weer	een	bewoonbare	woning	

maken. Kan u het nodige geld vrijmaken zonder andere 

plannen op de helling te zetten?

•	 De	brand	aan	uw	woning	heeft	ook	bij	uw	buurman	

schade veroorzaakt. Kan u zonder meer de aangebrachte 

schade vergoeden?

Op zoek naar duidelijke antwoorden?

Het is als leek niet eenvoudig om die vragen te beant-

woorden als men nog nooit met een schadegeval werd 

geconfronteerd. Maar dit betekent niet dat u moet wachten 

tot er iets gebeurt om een oplossing te vinden voor de 

aangehaalde situaties.

Uw P&V adviseur is de geschikte persoon om, in gemeen-

schappelijk overleg, een gepersonaliseerde en aangepaste 

verzekeringsoplossing samen te stellen.


