


Hiscox, EEn 
vErzEkEraar
als gEEn andEr.
Hiscox bestaat sinds 1901 en is wereldwijd toonaangevend verzekeraar in Het topsegment. 

Hiscox is als geen ander gespecialiseerd in Het verzekeren van uw kostbare bezittingen. 

als private insurer bieden wij vermogende particulieren uitstekende verzekeringen 

en begrip voor Hun situatie. 

u merkt dit aan onze snelle en altijd correcte claimafHandeling. maar vooral aan onze service, 

die volledig stoelt op één stelregel: wij lossen problemen voor u op. na een scHade Hebt u immers 

al genoeg aan uw Hoofd. Het is een manier van zakendoen en meedenken die even aangenaam als 

correct is. maar die ook past in dit segment. wat Het concreet betekent? u leest Het in deze map

gEEn gedoe uw Polisnummer

Wilt u meer informatie? 

Vraag dan uw verzekeringsadviseur. 

Of neem direct contact met ons op.

Hiscox Nederland

A.J. Ernststraat 595B

1082 LD AMSTERDAM

AFM 12039295

  

Tel: +31 (0)20 517 0700

Fax: +31 (0)20 517 0701

E-mail Acceptatie / Underwriting: 

Hiscox.underwriting@hiscox.nl 

E-mail Claims:

Hiscox.claims@hiscox.nl 

E-mail Algemeen:

Hiscox.info@hiscox.nl 

E-mail Klachtenafdeling:

Hiscox.complaints@hiscox.nl



Hiscox, EEn 
vErzEkEraar
als gEEn andEr.
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Huis & kunst
productEn





wat waardE hEEft 
voor u, hEEft 
waardE voor ons.
Huis & kunst is de alomvattende verzekering voor vermogende particulieren. 

met een dekking die volledig tegemoetkomt aan uw beHoeften. een verzekering van uw tHuis en uw 

persoonlijke bezittingen. zoals kunst, sieraden of kleding: zaken van financiële 

en emotionele waarde. Het zijn onvervangbare eigendommen, die u tócH wilt verzekeren. 

gEEn gedoe

Hiscox is de private insurer die begrijpt dat u met geld 

alleen niet bent geholpen. Huis & Kunst is daarom 

een verzekering die de klok terugdraait naar het 

moment vóór de inbraak, de waterschade of de diefstal. 

In onze service gaan we aanzienlijk verder dan andere 

verzekeraars. Op die aanpak zijn we trots. 





tot In dE Puntjes 
vErzEkErd.

Een verzamelaar verloor door diefstal een zeldzaam, 

waardevol boek uit 1870. Schadevergoeding was 

zinloos. Hiscox zocht daarom een ander exemplaar 

van hetzelfde boek. Hetzelfde jaar, van dezelfde druk. Een 

lange zoektocht. Maar we vonden een exemplaar dat zelfs in 

betere conditie was dan het gestolen boek. Het prijkt nu in 

de kast van onze cliënt. 

Hoe wE wErkEnvoorbEEldEn van dekking

• Inboedel is altijd op basis van 

nieuwwaarde verzekerd.

• Wij passen geen onderverzekeringsregel toe.

• Glasschade is volledig gedekt, ook bij bijzondere 

of exclusieve ramen.

• Diefstal is uiteraard gedekt. Ook als u door eigen 

verstrooidheid waardevolle bezittingen verliest.

• Kunt u door schade tijdelijk niet meer in uw huis? 

Hiscox vergoedt tot drie jaar vervangende 

woonruimte, in kwaliteit vergelijkbaar met 

uw eigen huis.

• Huis & Kunst dekt vrijwel elk risico van uw 

kunstbezittingen. U kunt dan bovendien kiezen 

voor contante schadevergoeding óf een volledig 

vergoede restauratie. En als u kunstwerken 

vervoert, blijven deze volledig verzekerd tijdens 

het transport.

• Uw inboedel is overal ter wereld gedekt. 

Ook uw reisbagage.

• Automatische overdekking van recentelijk 

aangekochte kunst.

• Automatische overdekking voor waardestijging 

kunst als de kunstenaar overlijdt.

• U kunt een tweede woning in het buitenland op 

dezelfde polis meeverzekeren.

• Er geldt één maand opzegtermijn, 

u mag de verzekering direct opzeggen.

Huis & kunst verzekert tegen vrijwel elke scHade aan uw woning of inboedel. dat zien we ruim. 

wat niet uitdrukkelijk uitgesloten is, is per definitie gedekt. all risk. dient u een claim in? 

dan kunt u van ons verwacHten dat we deze fair en snel beHandelen. zo luidt onze stelregel. 

Het klinkt allemaal vanzelfsprekend. maar u weet dat dat bij veel verzekeraars vaak niet zo is.





Fine art 
productEn





hEt verzekeren van 
kunst is EEn kunst.
wat kunst is, is voer voor discussie. wat Hiscox verzekert, is onomstreden. 

fine art is de kunstverzekering voor privéverzamelingen, bedrijfscollecties of museumcollecties. 

Het is een dekking die elke vorm van kunst omvat. van poppenHuisverzameling tot werken van raucH. 

scHilderijen en beeldHouwwerken, maar ook installaties, tapijten, kostbaar aardewerk. 

allE schadE gedekt

Fine Art verzekert tegen vrijwel elke schade aan 

kunstwerken of verzamelaarsobjecten, bij één 

exemplaar of een gehele collectie. De dekking beslaat 

bijna alle risico’s. Dus thuis, maar ook op een tentoonstelling 

of tijdens transport. En daarbij blijft het niet. 

Ook na uitbetaling helpen we. Al diverse keren vonden we 

gestolen kunstwerken voor onze cliënten terug. 

Soms zelfs jaren na een diefstal. 





omdat wE uw 
Passie dElEn.

Het moest de kunstroof van het jaar worden. Maar 

een ervaren beveiliger wantrouwde zijn collega. 

En betrapte hem uiteindelijk met kunstwerken van 

bijna een miljoen. Bij de arrestatie raakte één schilderij 

beschadigd. Hiscox schakelde direct een gerenommeerde 

restaurateur in en betaalde de rekening van € 174.000. 

Hierin begrepen de volledige waardevermindering van het 

kunstwerk. De cliënt toonde zich dankbaar over de snelle 

restauratie en de ongecompliceerde schadevergoeding.

Hoe wE wErkEn

Hiscox is de private insurer die uw fascinatie voor kunst deelt. Het eerste wat robert Hiscox deed, 

was tenslotte Het verzekeren van kunst. Hiscox begrijpt dat geld vergoedt, maar niet troost. 

fine art is daarom een verzekering die u uw passie teruggeeft, ondanks de kunstroof, 

de bescHadiging, de brand. daarom dekken we bijna alle risico’s, zonder discussie. 

en bieden we een service die begint met uitbetalen, in plaats van ermee te eindigen. 

voorbEEldEn van dekking

• Wat niet uitdrukkelijk uitgesloten is, is per definitie 

gedekt. Dient u een claim in? Dan kunt u van ons 

verwachten dat we deze fair en snel behandelen. 

Zo luidt onze stelregel.

• We helpen u desgewenst geheel vertrouwelijk bij 

het professioneel taxeren en verzekeren van uw 

collectie.

• Alle risico’s zijn gedekt, overal ter wereld en op 

elke locatie. Zelfs tijdens transport.

• Is een kunstwerk ná het herstel van een gedekte 

schade in waarde gedaald? Dan vergoeden we ook 

die waardevermindering.

• Duikt een gestolen of verloren object uiteindelijk 

toch weer op? Dan krijgt u altijd de gelegenheid 

het terug te kopen.

• Het uitbreiden van uw verzameling is uw doel. 

Dat begrijpen we als geen ander. 

Daarom krijgen al uw nieuwe aankopen standaard 

een overdekking van 25%.

• Fine Art dekt elk risico van uw kunstbezittingen. 

Bijvoorbeeld beschadiging door een restaurateur 

of schoonmaker. U kunt dan kiezen voor contante 

schadevergoeding óf een volledig vergoede 

restauratie.

• Soms is zelfs de kleinste beschadiging al fataal. 

Bij deelschade kunt u een voorwerp daarom als 

totaal verloren laten verklaren.





Holiday Homes
productEn





omdat Er één plEk 
moEt zIjn waar u 
geen zorgen hEbt. 
een cHalet in de alpen, een appartement aan de kust, een landgoed in toscane. wat voor vakantieHuis 

u ook Hebt, één aspect geldt altijd. u wilt er kunnen ontsnappen aan stress en zorgen. 

Holiday Homes van Hiscox verzekert u daarvan. met een simpele garantie: na een calamiteit brengen 

wij uw vakantieHuis in orde. ook als Het is gebeurd in de maanden dat u er niet bent.

uw rust, onzE zorg

Hiscox is de private insurer die begrijpt dat u in uw 

tweede huis wilt kunnen ontsnappen aan dagelijkse 

zorgen. Daarom is Holiday Homes een verzekering 

die u vooral met rust laat. Als een schade in uw vakantiehuis 

is ontstaan, lossen wij het in stilte op. Snel en grondig. 

Op die aanpak zijn we trots. 





dE vErzEkErIng dIE 
hEt aangenaam houdt. 

Een villa aan de Franse kust raakte in de winter 

onbewoonbaar door een smeulende boiler. pas 

toen onze cliënt in mei aankwam, ontdekte hij de 

schade. Het hele interieur, de schilderijencollectie en 

diverse kostbaarheden waren bedekt met roet. Hiscox 

bracht het gezin direct onder in een vervangende 

vakantievilla. Tegelijkertijd vlogen we een gespecialiseerd 

schoonmaakteam in. Al na een week kon de cliënt 

terugkeren naar zijn letterlijk brandschone villa. Zonder ook 

maar een dag zijn vakantieplezier te hebben verloren.

Hoe wE wErkEn

geen stress, wij regelen Het voor u. Het is onze leidraad. bij Hiscox Hebt u altijd een aangename 

en correcte scHadeafHandeling. zoals u mag verwacHten van een verzekeraar in dit segment. 

bij scHade krijgt u uitsluitend te maken met nederlands of engels sprekende experts. 

mensen, die tegelijkertijd alle kennis Hebben van de omstandigHeden ter plaatse. 

en die bovenal begrijpen dat u op vakantie bent.   

voorbEEldEn van dekking

• Holiday Homes verzekert uw tweede huis in het 

westen van de EU. Huizen daarbuiten verzekeren 

we in overleg.

• Uw tweede huis is onder meer verzekerd tegen 

schade door brand, blikseminslag, ontploffing, 

water, neerslag en storm. Ook glasschade en 

beschadigingen aan zonweringen en antennes 

zijn meeverzekerd.

• Holiday Homes dekt de schade uit diefstal 

na inbraak.

• Schade door een aardbeving is 

meestal meeverzekerd.

• Het eigen gebruik staat voorop, maar uw  

vakantiehuis blijft verzekerd als u het 

tijdelijk verhuurt.

• De verzekering is in overeenstemming met lokale 

eisen, zoals Consorcio in Spanje en 

CAT NAT in Frankrijk.

• De polisvoorwaarden en schadeafwikkeling lopen via 

Hiscox Nederland. Dat is wel zo gemakkelijk.
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Brand
rIsIco’s





brand Is tE 
voorkomEn 
gelukkig maar.
brand kan veel oorzaken Hebben. een slecHte elektriscHe installatie, een verouderde cv-ketel, 

een vervuilde scHoorsteen. kleine defecten, die tot grote scHade kunnen leiden. 

in veel gevallen is Het vuur zélf niet de grootste boosdoener. 

bij Hiscox zien we dat rook, scHadelijke dampen, 

roet en bluswater aanzienlijk grotere risico’s vormen.

wat kunt u doen?

Uw verzekering is natuurlijk een laatste redmiddel. 

Liever laat u het niet zover komen. Gelukkig kunt u 

het brandrisico zelf minimaliseren. Met eenvoudige en 

logische maatregelen. De belangrijkste tip? Wees u bewust 

van alle mogelijke oorzaken van brand. 





Als brand uitbreekt, is snel reageren het meest 

effectief. Goede voorbereiding garandeert dit.

• Plaats vooraf goedgekeurde brandblussers op de 

belangrijkste plaatsen. Bijvoorbeeld naast uw cv-ketel, de 

open haard, in uw keuken en in uw slaapkamer. Ook raden 

we aan een blusdeken binnen handbereik te houden.

• Laat brandmelders en koolmonoxidemelders installeren. 

U kunt deze zelfs aansluiten op het centraal alarmsysteem, 

zodat brand automatisch wordt doorgemeld. 

• Bel altijd de brandweer. Zelfs als u vermoedt dat u de 

brand zelf al hebt bedwongen.

wat als hEt dan tócH gEbEurtzo voorkomt u ErgEr

• Controleer uw elektrische installatie en elektronische  

apparatuur. Laat bijvoorbeeld om de vijf jaar een  

deskundige elektricien de zaak nakijken.

• Gebruik zo min mogelijk verdeeldozen. 

• Haal opladers, bijvoorbeeld van uw telefoon,

uit het stopcontact als het toestel is opgeladen. 

Schakel elektrische apparatuur volledig uit in plaats van 

de stand-by-stand. Haal apparatuur die niet vaak wordt  

gebruikt, uit het stopcontact. 

• Is uw huis voorzien van een rieten dak? Pas dan

op met terrasverwarming. Installeer bovendien een  

vonkenvanger en laat deze jaarlijks controleren.

• Plaats geen hete verlichting (zoals halogeen) 

of kaarsen naast gordijnen.

• Bewaar brandbare materialen en vloeistoffen  

buitenshuis, uit de buurt van warmtebronnen.

• Reinig het filter van uw wasdroger na elk gebruik.

• Laat uw verwarmingsinstallatie regelmatig   

deskundig controleren, bijvoorbeeld met een   

onderhoudscontract.

• Laat schoorsteen en open haard jaarlijks controleren   

en vegen. plaats een haardscherm voor de open   

haard en gooi as pas na 24 uur weg.

• is uw huis voorzien van een rieten dak? 

Laat u informeren over brandbeveiliging zoals bijvoorbeeld 

een coating of detectiekabel. 





Water
rIsIco’s





zo houdt u 
hEt hoofd 
Boven Water.
waterscHade is de belangrijkste bron van scHade. we leven immers in een vocHtig land. 

belangrijker nog, vaak blijft lekkage in Huis lang onopgemerkt. tot de gevolgen groot zijn. 

een verouderde leiding kan weken lekken en alsnog plotseling barsten. 

dan kan binnen enkele minuten enorme scHade ontstaan.  

Uw verzekering is natuurlijk een laatste redmiddel. 

Liever laat u het niet zover komen. Gelukkig kunt 

u het risico van lekkage zelf minimaliseren. 

Met regelmatige controle en preventie bijvoorbeeld. 

Maar ook door nu al maatregelen te nemen voor als 

het tóch gaat lekken.

Wat kunt u doEn?





Lekkage? Dan is het zaak zo snel mogelijk de 

waterstroom te stoppen. Goede voorbereiding 

garandeert dit.

• Zorg ervoor dat u exact weet wáár de 

hoofdkranen zich bevinden.

• Houd hoofdkranen goed en vrij toegankelijk.

• Zet waterapparatuur, zoals een boiler, wasmachine  

en droger, waar mogelijk op een plaats waar lekkage 

weinig kwaad kan. Of plaats de apparaten in een 

opvangbak en sluit de afvoer aan op de riolering.

wat als hEt dan tócH gEbEurtzo voorkomt u ErgEr

• Laat de waterleidinginstallatie elk jaar controleren. 

Bijvoorbeeld door een onderhoudscontract te sluiten 

met een goede installateur.

• Controleer uw huis regelmatig op kleine lekkages.

• Laat de dakgoten en het dak na elke herfst of hevige 

storm controleren en reinigen. 

• Voorkom dat waterleidingen kunnen bevriezen. Isoleer 

kranen, leidingen en watermeters en zet de thermostaat 

altijd op 12 graden of meer. Sluit buitenkranen in de 

winter af of plaats een vorstbestendige kraan.

• Regelmatig ventileren en goede isolatie voorkomen 

condensatieschade.

• Bent u lang weg? Draai dan de hoofdkraan dicht.

• Bewaar waardevolle of persoonlijke bezittingen, zoals 

kunst of boeken, niet in de buurt van waterleidingen.





inBraak
rIsIco’s





uw EIgEndommEn 
zijn van u.
goEd als dIt zo blIjft.
Het aantal inbraken en overvallen bij particulieren stijgt continu. 

dat blijkt uit onderzoek van de klpd. Hiervoor zijn diverse oorzaken. de Hoge prijs van edelmetaal, 

de populariteit van kunstroof, maar ook de steeds betere beveiliging van bedrijfspanden. 

een inbraak is een ingrijpend en emotioneel moment. Het onveilige gevoel in uw eigen Huis, 

Het verlies van persoonlijke bezittingen. dat kan een verzekering maar ten dele verHelpen. 

gelukkig Hebt u veel mogelijkHeden om de kans op inbraak alvast te beperken. 

De gouden regel is: maak het inbrekers niet te 

gemakkelijk. Meer dan de helft van de inbraken in 

Nederland gebeurt overdag. Inbrekers zijn goed 

voorbereid en willen in 10 minuten klaar zijn. 

Elke minuut vertraging die u creëert, vergroot de kans dat 

een inbreker afhaakt. 

wat kunt u doen?





Als u alsnog te maken krijgt met een inbraak of 

overval, helpt het als u goed bent voorbereid. Wees 

erop bedacht dat inbrekers soms gewelddadig zijn.

• Berg waardevolle eigendommen en persoonlijke 

documenten op in uw kluis. Weet u niet welke kluis u moet 

kiezen? We adviseren u graag. Het veiligst is natuurlijk een 

gehuurde kluis bij uw bank.

• Bij een inbraak met bedreiging is het handig als u 

een tweede kluis hebt. Daarin brengt u slechts weinig 

waardevolle spullen onder. Genoeg om de inbreker van de 

echte kluis af te leiden.

• Kies een speciale code voor dreigende situaties. Deze 

code activeert een stil alarm in de meldkamer, die dan 

direct de politie naar u toe kan sturen. 

• Koopt u een huis met een ingebouwde kluis? Zorg ervoor 

dat u de combinatie kent en weet hoe u de kluis opent. 

wat als hEt dan tócH gEbEurtzo voorkomt u ErgEr

• Zorg ervoor dat wanneer u niet thuis bent, het alarm altijd 

is ingeschakeld. Ook wanneer u even de hond uitlaat of 

een boodschap doet.

• Leg waardevolle spullen altijd in een kluis 

met voldoende waardebergingsklasse. 

• Zorg voor degelijk hang- en sluitwerk. Doe deuren en 

ramen op slot, zo mogelijk zelfs als u gewoon thuis bent. 

Dat geldt ook voor schuifpuien, balkon- en terrasdeuren.

• Verstop buiten geen deursleutel. 

Inbrekers kennen de plekjes.

• Beveilig ramen met glasbreukmelders, luiken of eventueel 

siertralies. Laat u vooral goed adviseren door 

een beveiligingsdeskundige.

• Huissleutel verloren? Of net verhuisd? 

Vervang meteen alle sloten. 

• Installeer een alarm met doormelding naar de meldkamer 

met professionele opvolging. Kies een alarmsysteem dat u 

ook kunt inschakelen als u thuis bent. Bent u langere tijd 

niet in huis? Geef het door aan de meldkamer.

• Zet waardevolle voorwerpen niet bij de voordeur, 

een glazen deur of raam.

• Sluit kantelramen altijd goed af en plaats goed verankerde 

roosters voor kelderramen.

• Blijf waakzaam en wees voorbereid op onverwachte 

situaties. Gebruik een spion of deurketting om te zien 

wie voor uw deur staat.





voorBeelden 
van claims

rIsIco’s





uw sItuatIE Is unIEk. 
maar uw schadE
komt vaker voor.
Hiscox verzekert sinds jaar en dag vermogende particulieren. 

dat doen we discreet en met een service die past bij de doelgroep. 

wat dit precies betekent? enkele voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk. 

Zijn vakantiestemming was direct weg. Bij terugkeer 

ontdekte onze cliënt dat zijn verzameling sculpturen 

was gestolen. Hiscox keerde zonder voorbehoud 

een volledige schadevergoeding uit. Toch bleef het een 

kleine troost voor de bezitter, die jaren had besteed aan het 

volmaken van zijn collectie. Mede daarom bleef Hiscox in 

stilte veilingen en internationale kunstverkopen controleren. 

pas na zes jaar leverde ons doorlopende onderzoek iets 

op, maar die ontdekking was dan ook spectaculair: de 

volledige collectie werd onbeschadigd ontdekt. Wij lieten de 

sculpturen in beslag nemen en vervoerden ze veilig terug 

naar het huis van onze cliënt. 

dE Herontdekking
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taxatie
sErvIcEs





omdat u vaak meer  
Bezit dan u dEnkt.

De taxatie omvat uw kostbaarheden, kunst, 

verzamelingen en andere waardevolle bezittingen. 

We raden u aan alle relevante documenten, zoals 

aankoopnota’s en taxatierapporten, aan de taxateur 

ter inzage te geven. U krijgt een uitgebreid rapport. 

Hiscox laat taxaties door drie gecertificeerde taxateurs 

uitvoeren. Experts, die hun sporen in het vak 

hebben verdiend. 

zo wErkt hEt

Voor de taxatie betaalt u een vaste prijs van 

€ 900, mits de taxatie maximaal vijf uur duurt 

en in Nederland of rond de Belgische grens kan 

plaatsvinden. Bij de meeste van onze cliënten blijkt vijf 

uur voldoende.

kosten

• U hebt altijd een correct waardeoverzicht 

voor uw verzekering.

• U voorkomt een teleurstellende schadevergoeding.

• Gecertificeerd taxateur, discretie en 

professionaliteit gegarandeerd.

• Duidelijk tarief van € 900,- inclusief BTW.

• U kunt de taxatie ook gebruiken bij een verdeling 

of ten behoeve van successie.

• Uitgebreide rapportage met actuele 

verzekeringswaarde van antiek, kostbaarheden, 

kunst en verzamelingen.

daarom taxErEn

de waarde van kostbare bezittingen, zoals kunst, kan sterk wisselen. u bent al snel te laag 

verzekerd, zonder Het te merken. Hiscox Helpt u de juiste verzekeringsdekking te kiezen. 

we bieden al onze cliënten een vertrouwelijke, grondige taxatie van Hun verzekerde eigendommen. 

vervolgens Hanteren we de bedragen in de taxatie als gegarandeerd verzekerde waarde. 

een geruststellend idee. ook een Hertaxatie, bijvoorbeeld om de drie jaar, is mogelijk. 





 risk survey service 
sErvIcEs





voorkomen 
Is bEtEr dan vErlIEs.
zijn uw erfstukken, kunst en juwelen afdoende verzekerd? is uw Huis goed beveiligd tegen brand 

en waterscHade? voldoet uw alarminstallatie aan de voorwaarden van uw verzekering? 

vragen, waarop we u duidelijk antwoord geven met onze risk survey service. 

de risk survey service is een gratis advies voor alle Hiscox-verzekerden. 

Onze risk surveyor maakt samen met u een rondgang 

door uw huis, uw tuin en de rest van het perceel. 

Hij kijkt naar risico’s, beveiliging en verzekerde 

bedragen. Ook controleert hij het hang- en sluitwerk, de 

alarminstallatie en de risico’s van brandschade, waterschade 

en stormschade. Daarnaast controleert hij waar mogelijk 

oude taxatierapporten, bouwtekeningen en of de huidige 

verzekerde waarde in overeenstemming is met de actuele 

situatie. Daarna ontvangt u via uw verzekeringsadviseur een 

gedetailleerd rapport. Het bevat foto’s van risicosituaties, 

algemene aanbevelingen en gerichte adviezen. Ook krijgt u 

onze brochure met veiligheidstips en een vragenformulier. 

Niet elk risico is vermijdbaar. Dat begrijpen we als 

geen ander. 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 

vergt bijvoorbeeld slechts een relatief lage verhoging van de 

premie. De Risk Survey Service maakt u attent op al deze 

mogelijkheden. En toont aan of uw verzekerde waarde klopt 

en of de beveiliging en preventie in en rond uw 

huis afdoende zijn.

zo wErkt hEtdirect duIdElIjkhEId





Brandkasten 
sErvIcEs





zodat ‘veilig als 
een Huis’ ook klopt.
Hoe u uw kostbaarHeden en waardevolle bezittingen bewaart, bepaalt welk risico u loopt. 

Het veiligst is een geHuurde kluis bij uw bank. maar sommige eigendommen Houdt u liever in Huis. 

bijvoorbeeld omdat ze een persoonlijke betekenis voor u Hebben. of omdat u ze vaak nodig Hebt.

Bewaart u uw waardevolle eigendommen en 

persoonlijke documenten thuis? Berg ze dan in 

elk geval op in een brandkast. Ze zijn dan bij 

inbraak of brand extra beschermd. Hebt u geen kluis, 

of weet u niet welke brandkast u moet kiezen? Dan 

adviseren we u graag. Hiscox werkt nauw samen met 

BK Brandkasten, tot grote tevredenheid van onze 

cliënten. Dit bedrijf heeft decennia ervaring in het vak. 

En biedt de integriteit, discretie en expertise die u als 

cliënt van Hiscox verwacht.

gEEn kluIs? 
wIj adviseren u

Hiscox Nederland en BK Brandkasten bieden u 

inbraak- en brandwerende kluizen in diverse 

klassen. Onze expert onderzoekt met u welk type 

brandkast de juiste combinatie van inhoud en veiligheid 

biedt. Bovendien adviseert hij u over de inbouw in 

uw woning. Desgewenst schakelen wij betrouwbare 

vakmensen voor u in. 

zo wErkt hEt

• Diverse typen brandkasten met een inhoud 

van 31 tot 209 liter.

• Op elke brandkast geldt twee jaar garantie.

• De kluis voldoet volledig aan de voorwaarden 

van uw Hiscox-verzekering.

• Defecten aan uw brandkast? 

Dan kunt u 24 uur per dag de technische dienst 

van BK Brandkasten inschakelen.

• Sleutel, codeslot of beide.

• Brandwerendheid van 45 tot 60 minuten, de  

binnentemperatuur komt in die periode niet 

boven 150 graden.

• Dubbele verankering aan vloer én muur mogelijk.

uw kostbaarhEdEn 
veilig In huIs





 wat zIjn dE  
voorWaarden? 
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