
Wanneer uw kinderen ouder worden, komt ook vaak de 

vraag of ze nog verzekerd zijn onder uw verzekeringen. 

Het antwoord verschilt per verzekering.  

Particuliere aansprakelijkheid 

Zolang uw kinderen bij u thuis wonen en uw hebt een 

gezinsdekking, dan zijn ze verzekerd op uw aansprake-

lijkheidsverzekering. Het maakt daarbij niet uit of ze nog 

studeren of al aan het werk zijn. 

Studeren uw kinderen voltijds en wonen ze op kamers, 

dan zijn ze nog steeds op uw polis gedekt. Dit verandert 

wanneer ze afstuderen, gaan werken of gaan trouwen. 

Op dat moment moeten ze zelf een verzekering afsluiten. 

Doorlopende reisverzekering 

Bij de meeste verzekeraars geldt hetzelfde als bij de aan-

sprakelijkheidsverzekering. Sommige verzekeraars be-

perken de dekking tot een bepaalde leeftijd. Kinderen 

zijn dan tot bijvoorbeeld hun 27e bij de ouders verzekerd. 

Inboedelverzekering 

De dekking van een inboedelverzekering is gebonden aan 

een risicoadres. Uw inboedel is voornamelijk in uw wo-

ning gedekt. Gaat uw kind op kamers, dan is er geen 

dekking meer op uw polis. Een aantal verzekeraars heb-

ben voor jongeren een speciale inboedelverzekering ont-

wikkeld met een lagere premie. 

Ziektekostenverzekering 

Vanaf 18 jaar gaan uw kinderen premie betalen voor de 

ziektekostenverzekering. De verzekering hoeft niet gewij-

zigd te worden maar er bestaan speciale verzekeringen 

toegespitst op jongeren met een lagere premie.  

Adviesgesprek 

Er zijn dus verschillende momenten in het leven van uw 

kind die van belang zijn voor verzekeringen. Denk bij-

voorbeeld aan het moment dat ze uit huis gaan om te 

werken of wanneer ze plannen hebben om te gaan trou-

wen.  

Om uw kinderen daarbij te helpen, kom ik graag bij ze op 

bezoek om informatie en advies te geven. Ik reken hier-

voor geen kosten en het is geheel vrijblijvend. U kunt 

mijn contactgegevens rustig doorgeven aan uw kinderen 

voor het maken van een afspraak. 

Kinderen en verzekeringen 
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De maand december is traditioneel de maand waarin 

de ziektekostenverzekering onder de loupe genomen 

wordt. Elk jaar wisselen veel mensen van ziektekos-

tenverzekeraar of denken na over de  aanvullende 

verzekering en de hoogte van het eigen risico. 

Op dit moment komen de verzekeraars met de     

premies voor het nieuwe jaar en begint het grote 

vergelijken. Veel mensen zien door de bomen het bos 

niet meer. Misschien goed om te weten dat  u voor 

advies en bemiddeling ook bij mij terecht kunt.  

Wij hebben van verschillende verzekeraars de moge-

lijkheid gekregen voor collectieve verzekeringen. Bij 

Pro Life hebben wij een  collectief voor  predikanten 

en jongeren en bij Avéro Achmea voor zowel jonge-

ren als ouderen. Daarnaast is er sowieso korting 

op de premie wanneer de zorgverzekering via mijn 

kantoor loopt. Dit geldt voor Pro Life, ONVZ en 

Delta Lloyd. 

 

Hypotheek 

In de maand oktober 2015 zijn er volgens Het  

Kadaster 16.324 woningen verkocht. De verkoop 

zit in de lift en de stijging is het hoogst in Drenthe. 

De rente is historisch laag en ten opzichte van  

huren is kopen zeer interessant geworden. Er ko-

men nieuwe hypotheekverstrekkers op de markt 

en voor zelfstandigen wordt het eenvoudiger om 

een woning te kopen. 

Het kopen van een woning en de bijbehorende hypo-

theek is een  keuze voor lange termijn die grote ge-

volgen kan hebben. Laat u daarom goed voorlichten. 

De overheid vindt het heel  belangrijk dat u duidelijk 

advies krijgt zodat u de risico’s in beeld hebt en de 

consequenties van uw keuzes overziet. 

Ik kan voor u de financiële haalbaarheid van de wo-

ning van uw keuze berekenen en de verschillende 

mogelijkheden voor een hypotheek met u bespreken. 

Wanneer dit duidelijk is, maak ik verschillende offer-

tes en begeleid u bij het aanvragen van een hypo-

theek en de bijbehorende verzekeringen.  
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‘ Er wordt 

vaak meer 

tijd 

gestoken in 

het kopen 

van een 

auto dan in  

het kopen 

van een 

huis ‘ 

Ziektekostenverzekering 

 



Het bezoeken van onze klanten is altijd een heel belangrijk  

onderdeel van ons werk geweest. Tijdens een bezoek is er alle 

ruimte en tijd om informatie te geven, de verschillende  

verzekeringen te bespreken, dekking en verzekerde bedragen te 

controleren en uw vragen te beantwoorden.  

 

Wij maken als het ware een risicoanalyse. Hiervoor is het ook  

belangrijk dat wij door u op de hoogte gehouden worden van  

veranderingen die van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld een  

aanstaande verhuizing, wijzigingen in uw gezin of het starten van 

een eigen bedrijf.  

 

Ik wil u oproepen om ook gebruik te maken van de mogelijkheid 

voor klantenbezoek. Dit aanbod geldt niet alleen voor u maar voor 

iedereen in uw omgeving waarvan u weet dat ze graag hun  

verzekeringspakket eens willen doorlichten. Ik reken hiervoor geen 

kosten. 

Postbus 90 
9400 AB  Assen 
Debussylaan 6 
9402 WE  Assen 
 
tel       0592-404504 
e-mail  info@meijer-wiggers.nl 
 
wft register       12017516 
handelsregister 02020823 

uw financieel adviseur: 

Fré Meijer 

Het kantoor is op 1 mei 1953 opgericht door de heren  

F. Meijer en R. Wiggers. In de beginjaren lag het  

accent vooral op ziektekostenverzekeringen. 

 

De werkzaamheden zijn in de loop van de jaren  

uitgegroeid naar advisering en bemiddeling voor alle  

verzekeringen zowel aan particulieren als aan  

bedrijven. 

 

Het gaat hierbij niet alleen meer om schade- en  

levensverzekeringen maar ook om andere financiële 

diensten zoals hypotheken en pensioenen. 

 

Bezoek 

bezoek mij ook op het web: 

www.meijer-wiggers.nl 
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