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Infoblad
Dienstenwijzer Eigen Huis 
Verzekeringsservice
Eigen Huis Verzekeringsservice is een 
handelsnaam van Eigen Huis Geldzaken B.V.

De dienstverlening van Eigen Huis Verzekeringsservice wordt uitgevoerd door Eigen Huis Geldzaken 

B.V., een 100% dochteronderneming van Vereniging Eigen Huis die in de hoedanigheid van financieel 

dienstverlener onder de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) valt. 

Eigen Huis Verzekeringsservice richt zich op de distributie 

van verzekeringen rechtstreeks via het internet aan 

leden van Vereniging Eigen Huis. Er is dus geen sprake 

van advies maar van ‘execution-only’. Execution Only is 

bedoeld voor die klant, die al precies weet wat hij of zij 

wil hebben. 

Hiermee geven wij invulling aan de wens van groepen 

van consumenten die geen behoefte hebben aan een 

uitgebreid adviestraject en graag zelf rechtstreeks 

verantwoordelijk willen zijn voor de aanschaf en het 

beheer van bepaalde verzekeringen en financiële 

producten. Dit draagt ook bij aan een scherpe premie. 

Uiteraard proberen wij je - samen met de aanbieder van 

deze verzekeringen en producten - van zoveel mogelijk 

informatie te voorzien. De inventarisatie of het af te 

nemen product past in je financiële huishouden - voor 

nu en in de toekomst - wordt door jezelf gemaakt. Wij 

stellen in geval van Execution Only geen klantprofiel voor 

je op. De zorgplicht ligt dan ook volledig bij jou als klant 

zelf. Wij fungeren bij Execution Only als dienstverlener 

die je informatie verstrekt en op jouw verzoek informatie 

en wensen doorgeeft aan derden. Dit uitgangspunt wordt 

ook expliciet vastgelegd wanneer je verzekeringen en/

of financiële producten via onze Verzekeringsservice 

aanvraagt 

Eigen Huis Verzekeringsservice biedt:

Een keuze uit door Eigen Huis Verzekeringsservice 

zelf samengestelde producten van een beperkt aantal 

betrouwbare verzekeringsmaatschappijen die:

• Je zelf online samen kunt stellen qua dekking

• Je zelf online kunt aanschaffen, eventueel met chat  

en e-mail ondersteuning

• Je zelf dagelijks kunt aanpassen en/of beëindigen

Eigen Huis Verzekeringsservice heeft via Eigen Huis 

Geldzaken B.V. 

• een vergunning van de AFM onder nummer 

12010160

• een KvK inschrijving onder nummer 32108799

• een inschrijving bij het KiFiD onder nummer 

300.006610.

WAT HOUDT ONZE VERZEKERINGSSERVICE IN?

Eigen Huis Verzekeringsservice heeft als doel om je een 
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gedegen dienstverlening aan te bieden. Hiervoor heeft 

Eigen Huis Verzekeringsservice betrouwbare producten 

in het assortiment die regelmatig worden beoordeeld 

op prijs en kwaliteit. Je kunt bij ons terecht voor het 

aanvragen van verzekeringen, vragen en informatie 

over de verzekeringen. Ook behartigen wij je belangen 

richting de verzekeraar wanneer je dat wenst.

Je kan de premies voor de verzekeringen van Eigen Huis 

Verzekeringsservice zelf uitrekenen en de verzekeringen 

aanvragen op  www.eigenhuis.nl/verzekeringsservice

Daar vind je ook de informatie over de verzekeringen en 

de chatfunctie om vragen te stellen aan de servicedesk 

verzekeren van Eigen Huis Verzekeringsservice. 

Ook kun je je vragen mailen naar verzekeringsservice@

eigenhuis.nl

Wij stellen een verzekeringsportaal aan je ter beschikking 

om zelf in je Digitaal Dossier je verzekering in te zien en 

zo nodig aan te passen.

Voor onze Verzekeringsservice ontvangen wij een 

vergoeding. Deze vergoeding is onderdeel van de 

premie. Naast deze vergoeding worden er geen andere 

kosten in rekening gebracht

OP WELKE WIJZE ONTVANGEN WIJ DE VERGOEDING?

Wanneer je een particuliere schadeverzekering via 

onze bemiddeling hebt afgesloten, ontvangen wij een 

vergoeding van de verzekeraar in de vorm van een 

gemaximeerde (procentuele/nominale) vergoeding. 

WAT IS DE HOOGTE VAN DE VERGOEDING?

Eigen Huis Verzekeringsservice ontvangt voor haar 

activiteiten een maandelijkse vergoeding per product. 

Je kunt deze vinden in de onderstaande tabel. Het soort 

verzekering bepaalt de hoogte van de vergoeding. De 

hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks herijkt. In 

het geval een vergoeding voor een product tijdens de 

looptijd van je verzekering(en) wijzigt dan zullen we 

je daar tijdig over informeren. De wijziging gaat in op 

het aangekondigde moment, tenzij je besluit om je 

verzekering(en) met ingang van die datum te beëindigen. 

KAN IEDEREEN DEZE VERZEKERINGEN AANVRAGEN?

Eigen Huis Verzekeringsservice is exclusief voor leden 

van Vereniging Eigen Huis. Ben je nog geen lid, maar wil 

je gebruik maken van deze service, dan regelen we dat je 

lid wordt zodra je verzekering is geaccepteerd namens 

de verzekeraar (zie voor de kosten van het lidmaatschap 

de informatie hieronder). Heb je verzekeringen van 

Vereniging Eigen Huis en zeg je je lidmaatschap op, dan 

komen ook de verzekeringen per hoofdvervaldatum 

te vervallen. Daarna zul je zelf ergens anders nieuwe 

verzekeringen moeten afsluiten als je verzekerd wilt 

blijven. 

WAT KOST HET LIDMAATSCHAP VAN 

VERENIGING EIGEN HUIS

De kosten vind je op: www.eigenhuis.nl/lid-worden. 

Voor particuliere verzekeringen is een regulier 

lidmaatschap (lidmaatschap van een natuurlijk persoon) 

nodig. Ben je lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) 

en wil jouw VvE via onze bemiddeling een verzekering 

MAANDELIJKSE VERGOEDING PER PRODUCT

SOORT VERZEKERING VERGOEDING IS BIJ NIET-LEDEN 

EEN PERCENTAGE VAN 

VOOR LEDEN IS DE VERGOEDING 

PER MAAND GEMAXIMEERD

Opstal Super Uitgebreid 27,5% van de premie voor leden maximaal € 1,54 p/mnd

Inboedel Super Uitgebreid 27,5% van de premie voor leden maximaal € 1,03 p/mnd

Aansprakelijkheid Particulieren 25,0% van de premie voor leden maximaal € 0,51 p/mnd

Rechtsbijstand

- consument & wonen

- verkeer

- inkomen

20,0% van de premie 

20,0% van de premie

20,0% van de premie

voor leden maximaal € 0,77 p/mnd

+ maximaal € 0,51 p/mnd

+ maximaal € 0,51 p/mnd

Reis 25,0% van de premie voor leden maximaal € 1,03 p/mnd

Personenauto

- WA

- WA + beperkt casco

- WA + volledig casco

20,0% van de premie

20,0% van de premie

20,0% van de premie

voor leden maximaal € 2,05 p/mnd

voor leden maximaal € 2,57 p/mnd

voor leden maximaal € 3,85 p/mnd

https://www.eigenhuis.nl/verzekeringen#/
mailto:verzekeringsservice%40eigenhuis.nl%20?subject=
mailto:verzekeringsservice%40eigenhuis.nl%20?subject=
https://www.eigenhuis.nl/lid-worden#/
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afsluiten, dan is een VvE-lidmaatschap vereist (zie 

“Dienstenwijzer Eigen Huis Verzekeringsservice voor 

VvE”). 

WELKE VERZEKERAARS DRAGEN HET RISICO?

Intrasurance is een volmachtpartij. Intrasurance beschikt 

over een volmacht van de betrokken verzekeraars voor 

het uitvoeren van de verzekeringen ten behoeve van de 

leden van Vereniging Eigen Huis.

De verzekeringen worden door Intrasurance in volmacht 

uitgevoerd voor rekening en risico van de volgende 

verzekeringsmaatschappijen. (zie kader)

Er wordt een beperkt aantal producten online 

aangeboden. Sommige producten en/of tarieven zijn 

speciaal door Eigen Huis Verzekeringsservice, in overleg 

met Intrasurance en de betreffende verzekeraars, 

ontwikkeld. 

Naast particuliere schadeverzekeringen biedt Eigen 

Huis Verzekeringsservice ook verzekeringen aan voor 

Verenigingen van Eigenaren. Meer informatie is te vinden 

op eigenhuis.nl/verzekeringsservice/vve-pakket.

WAT ALS JE EEN KLACHT HEBT?

Ondanks onze inspanningen om je zaken naar wens te 

behandelen, kan het voorkomen dat je een klacht hebt, 

of het ergens niet mee eens bent. In dat geval zullen wij 

altijd proberen dat eerst samen met je op te lossen. We 

verzoeken je in een dergelijk geval dan ook altijd contact 

met ons op te nemen. Daarvoor kun je gebruikmaken van 

het e-mailadres: verzekeringsservice@eigenhuis.nl

Kom je er met ons niet uit, dan kun je je eventueel 

wenden tot het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (KiFiD) (Postbus 93257, 2509 AG 

’s-Gravenhage, Telefoon: 0900 - 35 52 248 

(www.kifid.nl)) of tot de gewone rechter.

HOE KAN JE ONS BEREIKEN?

Eigen Huis Verzekeringsservice is te bereiken via de chat 

op: eigenhuis.nl/verzekeringsservice of via e-mail op: 

verzekeringsservice@eigenhuis.nl

Bezoekadres van Vereniging Eigen Huis en Eigen Huis 

Geldzaken B.V. is: Displayweg 1 te Amersfoort.

MAANDELIJKSE VERGOEDING PER PRODUCT

SOORT VERZEKERING VERZEKERAAR(S) EXCLUSIEF VOOR

Opstalverzekering Nationale-Nederlanden reguliere leden

Inboedelverzekering Nationale-Nederlanden reguliere leden

Aansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden reguliere leden

Rechtsbijstand Anker Insurance reguliere leden

Reisverzekering Nationale-Nederlanden reguliere leden

Autoverzekering Nationele-Nederlanden reguliere leden

HEB JE ALGEMENE VRAGEN OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN JE GRAAG.

Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact.

Dit is een uitgave van Vereniging Eigen Huis  •  Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort  •  februari 2022
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