
Kluizenservices
by Hiscox

FS_Kluizen_v9.indd   1 19-10-18   09:12



Uw kostbaarheden veilig onder handbereik.

Hoe u uw kostbaarheden en waardevolle bezittingen bewaart, bepaalt mede welk risico u loopt. 
Hiscox raadt u aan om een bankkluis te gebruiken. Wij geven u dan een aanzienlijke korting 
op de premie. Maar sommige eigendommen houdt u liever in huis. Bijvoorbeeld omdat ze een 
persoonlijke betekenis voor u hebben of omdat u ze vaak nodig hebt. Dat creëert een risico. 
Veel woninginbraken zijn gericht op kostbaarheden. De service van Hiscox helpt u dit risico te 
minimaliseren.
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Onze klant heeft op een advies van Hiscox een tweede kluis ter 
afleiding laten plaatsen, dit gezien de hoogte van de verzekerde 
waarde van de kostbaarheden. Na inbraak bij onze cliënt heeft dit 
ervoor gezorgd dat de tweede kluis waar de meeste waardevolle 
kostbaarheden in waren opgeborgen niet is opengebroken. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat de schade beperkt is tot € 25.000 is i.p.v.  
€ 275.000,-  en de meest waardevolle kostbaarheden zijn behouden.

Geen kluis? Hiscox helpt
Bewaart u uw waardevolle eigendommen en persoonlijke documenten 
thuis? Berg ze dan op in een Euro-genormeerde kluis met een 
afdoende waardeberging. Ze zijn dan bij inbraak of brand extra 
beschermd. Hebt u geen kluis, of weet u niet welke kluis u moet 
kiezen? Dan adviseren wij u hierbij graag. Hiscox werkt nauw samen 
met BK Brandkasten, tot grote tevredenheid van onze cliënten. Dit 
bedrijf heeft decennia ervaring in het vak. Het biedt de integriteit, 
discretie en expertise die u als cliënt van Hiscox verwacht. 

Onze expert adviseert
Hiscox Nederland en BK Brandkasten bieden u inbraak- en 
brandwerende kluizen in diverse klassen. Als Hiscox-relatie krijgt u 
bovendien een aantrekkelijke korting op de aanschafprijs van de kluis. 
Onze expert onderzoekt met u welk type kluis de juiste combinatie 
van inhoud en veiligheid biedt. Bovendien adviseert de expert over de 
inbouw, de verankering en de combinatie met het alarmsysteem in uw 
woning. Discretie is hierbij verzekerd, zoals u van ons bent gewend.

Kluizen by Hiscox highlights

 ü Flexibele oplossing voor iedere situatie.

 ü De kluis voldoet volledig aan de voorwaarden van uw Hiscox 
verzekering.

 ü Defecten aan uw kluis? Dan kunt u 24 uur per dag  
de technische dienst van BK Brandkasten inschakelen.

 ü Brandwerendheid van 45 tot 60 minuten.  
Korting voor relaties van Hiscox.

FS_Kluizen_v9.indd   3 19-10-18   09:12



Disclaimer: Aan dit overzicht en schadevoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. 
De exacte dekking is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden, clausules en condities van de specifi eke polis. 

Hiscox Nederland
Arent Janszoon Ernststraat 595B
Postbus 87033
1080 JA Amsterdam

T 00 31 (0)20 517 0700
E hiscox.underwriting@hiscox.nl
www.hiscox.nl
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