
PARTICULIERE
VERZEKERINGEN



U wilt uw risico’s op een betaalbare en gemakkelijke 

manier afdekken? Dan is een verzekeringspakket 

van De Keyzer Zekerheid de oplossing. U kunt zich 

beschermen tegen schade aan uw woning, auto, 

motor, caravan en andere bezittingen, maar ook 

tegen schade die u en uw gezinsleden aan anderen 

kunnen toebrengen. Ook voor een doorlopende 

reis- en annuleringsverzekering heeft De Keyzer 

Zekerheid de oplossing!

De Keyzer Zekerheid
...ZEKER WETEN!



Stel zelf uw pakket samen
Bij De Keyzer Zekerheid heeft u de mogelijkheid om alleen die onderdelen 
te verzekeren die u belangrijk vindt. Wij helpen u bij het in kaart brengen 
van uw risico’s en stellen vervolgens samen met u het beste pakket voor  
u samen. Wij zorgen ervoor dat u de juiste informatie krijgt om een  
weloverwogen keuze voor de lange termijn te maken. 

Uw voordelen van een pakket via De Keyzer Zekerheid
• U stelt zelf uw pakket samen
• Aantrekkelijke pakketkorting, al vanaf 2 verzekeringen
• Geen poliskosten
• Complete dekkingen en scherpe premies
• Eén overzicht, één premievervaldatum 
 (dus een eenvoudige en overzichtelijke administratie)

• Woonhuis

• Inboedel 

• Aansprakelijkheid

• Gezinsongevallen

• Rechtsbijstand

• Doorlopende reis

• Personenauto

• Motor / bromfiets

 • Kampeerauto

 • Pleziervaartuig

 • Oldtimer

 • Caravan

Verzekeringen binnen het pakket:

Mogelijke aanvullende dekkingen
• Buitenhuisdekking
• Glas
• Kostbaarheden
• Verhaalsbijstand
• Ongevallen inzittenden
• Schadeverzekering inzittenden
• Van buiten komende onheilen- 
 dekking 

• Doorlopende annulering
• Rechtsbijstand voor motorrijtuigen
• Afkoop eigen risico bij stormschade
• Zonnepanelen
• Mobiele elektronica
• Verhuur / AirBNB
• Beroepsuitrusting op de inboedel- 
 verzekering
• Pechhulp op de autoverzekering



Wij adviseren, bemiddelen en beheren zekerheid op het gebied van 
verzekeringen en pensioenen. De kwaliteit van onze medewerkers,  
van onze adviezen en van onze processen ontzorgt onze klanten zodat 
zij dag en nacht, met recht, op ons kunnen bouwen en vertrouwen. 
Dit doen wij vanuit een integere, deskundige, flexibele en persoonlijke 
werkwijze, zowel voor de particuliere als voor de zakelijke klant.  
Wij denken vanuit mensen en bedrijven, vanuit risico’s en kansen.  
Niet vanuit producten. Wij ervaren de risico’s en kansen van onze  
klanten als onze zorg en ons belang.

De Keyzer Zekerheid staat voor:
• Meer dan 55 jaar ervaring 
• Klantgerichte en proactieve aanpak
• Onafhankelijkheid, objectiviteit & flexibiliteit
• Scherpe premiestelling door centrale inkoop
• Secuur maatwerk & private labeling
• Vaste aanspreekpunten
• Landelijke dekking
• 24-uursservice

Over De Keyzer 
Zekerheid

Betrouwbaar, betrokken en eigenzinnig!

tel. Breda: (076) 5333 555

tel. Leiden: (071) 5810 510

info@dekeyzer.nl

www.dekeyzer.nl

Vestigingen in Amsterdam, Breda, Den Haag, Leiden en Venlo


