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Voorkomen is beter dan schade.

Zijn uw erfstukken afdoende verzekerd en voldoende beschermd? 
Is uw huis goed beveiligd tegen inbraak, brand en waterschade? 
Voldoet uw alarminstallatie aan de voorwaarden van uw verzekering? 

Vragen, waarop wij u duidelijk antwoord geven met onze kosteloze Risk Survey. 
De Risk Survey by Hiscox is een gratis service voor private insurance-relaties 
van Hiscox. Hiscox is een unieke verzekeraar die hiervoor speciaal mensen 
in dienst heeft en bedrijven hiervoor opleidt.
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Het bezoek was aangenaam en professioneel met verstand van zaken. 
Dankzij de survey zijn wij nu tegen de juiste waarde verzekerd en 
konden wij onze beveiliging bovendien nog verder verbeteren.

Uw risico in kaart gebracht
Niet elk risico is vermijdbaar. Maar u kunt ze vaak wél minimaliseren. 
Bijvoorbeeld met doelgerichte preventiemaatregelen en het voorkomen 
van onderverzekering. Maatregelen, die vaak gemakkelijker en 
goedkoper zijn dan u denkt. Een forse verhoging van het verzekerd 
bedrag leidt bijvoorbeeld slechts tot een relatief lage verhoging van 
de premie. De Risk Survey by Hiscox maakt u attent op potentiële 
gevaren en draagt verschillende mogelijkheden aan. Het onderzoek 
toont bijvoorbeeld aan of uw verzekerde waarden kloppen, maar ook 
of de beveiliging en preventie in en rond uw huis aansluiten op de 
totale waarde en attractiviteit van uw bezittingen.

Hoe werkt het?
Onze risk surveyor maakt samen met u een rondgang door uw huis, 
uw tuin en de rest van het perceel. Wij kijken naar risico’s, beveiliging 
en verzekerde bedragen. Wij controleren het hang- en sluitwerk, de 
alarminstallatie en het risico op onder meer brandschade, waterschade 
en stormschade. Daarnaast analyseren wij waar mogelijk oude 
taxatierapporten en bouwtekeningen. Via uw verzekeringsadviseur 
ontvangt u vervolgens een gedetailleerd persoonlijk rapport. Het 
bevat foto’s van risicosituaties, algemene aanbevelingen en gerichte 
adviezen. 

Risk Survey by Hiscox highlights

 ü Kosteloze herbouwwaardebepaling. 

 ü Inzage in juiste beveiliging.

 ü Gratis advies voor verbeteringen.

 ü Betrouwbare en betrokken risk surveyors.

 ü Een persoonlijk rapport met algemene aanbevelingen  
en gerichte adviezen.
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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. 
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