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Doelgroepomschrijvingen Luyten voordeelpakket 

 

Product Doelgroep 

Aansprakelijkheid Particulier 
De Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) is geschikt voor particuliere huishoudens (eenpersoons of 
meerpersoons) die hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden.  
De verzekering is niet bedoeld voor kinderen die studeren in de Verenigde Staten van Amerika of Canada. 

Annulering 
De Annuleringsverzekering is geschikt voor particuliere huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) die 
zich willen verzekeren voor het financiële risico als een reis (onverwachts) niet door kan gaan en 
geannuleerd dient te worden.  

Bestelauto 

De Bestelautoverzekering is geschikt voor particulieren die een bestelauto met een Nederlands kenteken 
bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die bestelauto. En voor het 
financiële risico van schade die met de bestelauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die 
particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. 

Boot 

De Bootverzekering is geschikt voor particulieren die een boot bezitten met een vaste ligplaats in 
Nederland en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die boot. En voor het 
financiële risico van schade die met de boot aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die particulier 
aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor: 
- jetski's/waterscooters en surfplanken 
- boten met een buitenboordmotor van meer dan 200pk of met een binnenboordmotor van meer dan 
400pk 
- particulieren die de boot zakelijk gebruiken of aan derden verhuren 
- boten die deelnemen aan vaarwedstrijden 
- boten met een waarde hoger dan € 500.000,- 
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Doorlopende reis 

De Reisverzekering is geschikt voor particuliere huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) die zich 
willen verzekeren voor het financiële risico van schade tijdens een reis en voor extra kosten voor of tijdens 
een reis.  
 
De verzekering is niet geschikt voor: 
- particulieren die niet in Nederland wonen 
- reizen die langer duren dan 180 aaneengesloten dagen 
- beoefening van de volgende sporten tijdens de reis: ijshockey, skispringen, speedskien, 
wintersportwedstrijden (met uitzondering van Gästerennen en Wisbiwedstrijden), varen op zee met een 
niet-zeewaardig vaartuig, solovaren op zee 

Inboedel 
De Inboedelverzekering is geschikt voor particulieren die zich willen verzekeren voor het financiële risico 
van schade aan hun inboedel in hun eigen woning of huurwoning. 

Kampeerauto 

De Kampeerautoverzekering is geschikt voor particulieren die een kampeerauto met een Nederlands 
kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die kampeerauto. En 
voor het financiële risico van schade die met de kampeerauto aan anderen wordt toegebracht en 
waarvoor die particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. 
 
Deze verzekering is niet geschikt voor: 
- particulieren die niet in Nederland wonen 
- kampeerauto's met een buitenlands kenteken 
- particulieren die de kampeerauto zakelijk gebruiken of aan derden verhuren 
- kampeerauto's ouder dan 25 jaar 
- kampeerauto's zwaarder dan 5.000 kilogram 
- kampeerauto's die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald 

Motor 

De Motorverzekering is geschikt voor particulieren die een motor met een Nederlands kenteken bezitten 
en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die motor. En voor het financiële risico 
van schade die met de motor aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die particulier aansprakelijk is; 
deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. De Motorverzekering is niet geschikt voor motorrijders die hun 
motor gebruiken voor wedstrijden. 
 
Deze verzekering is niet geschikt voor: 
- particulieren die niet in Nederland wonen 
- motoren die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald 
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Oldtimer 

De Oldtimerverzekering is geschikt voor particuliere bezitters van een oldtimer (auto of motor) van 
minimaal 30 jaar oud die zich willen verzekeren voor het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid 
(WA) voor schade die met hun oldtimer aan anderen wordt toegebracht. Deze WA-verzekering is wettelijk 
verplicht.  
Bij de WA-dekking is er ook dekking voor pechhulp in Nederland buiten de eigen woonplaats.  
De oldtimer moet wel recreatief gebruikt worden.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor:  
- particulieren die niet in Nederland wonen  
- oldtimers met een buitenlands kenteken 
- oldtimers die jonger zijn dan 30 jaar 
- personen die, náást hun oldtimer, geen ander motorrijtuig voor dagelijks gebruik hebben 
- personen die meer dan 7.500 km per jaar met de oldtimer rijden 
- oldtimers die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald 

Ongevallen 
De Ongevallenverzekering is geschikt voor particuliere huishoudens tot 70 jaar (eenpersoons of 
meerpersoons) die zich willen verzekeren voor het financiële risico bij blijvende invaliditeit of overlijden 
door een ongeval. De verzekering keert eenmalig een gekozen verzekerd bedrag uit. 

Personenauto 

De Personenautoverzekering is geschikt voor particulieren die een auto met een Nederlands kenteken 
bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die auto. En voor het financiële 
risico van schade die met de auto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die particulier 
aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.  

Personenauto plus 

De personenautoverzekering plus is geschikt voor particulieren die een auto met een Nederlands kenteken 
bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die auto. Waarbij: 
- geen eigen risico in rekening gebracht wordt, ongeacht waar de auto hersteld wordt 
- bij totaal verlies door schade gedurende de eerste 36 maanden de nieuwwaarde uitgekeerd wordt 
- verzekerde geen no claim verliest indien de schade wordt veroorzaakt door een onbekende tegenpartij  
 
En voor het financiële risico van schade die met de auto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die 
particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.  
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Rechtsbijstand 

De Rechtsbijstandverzekering is geschikt voor particuliere huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) 
die zich willen verzekeren voor het financiële risico van het inschakelen van juridische hulp bij een conflict 
over onder andere het gebruik van een woning, vermogensbeheer, schade aan persoonlijke eigendommen 
of een overeenkomst. De verzekerde conflicten zijn limitatief omschreven in de verzekeringskaart en de 
polisvoorwaarden. 

Recreatiewoning 

De Recreatiewoningverzekering is geschikt voor particuliere bezitters van een recreatiewoning in 
Nederland en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan hun recreatiewoning of 
inboedel daarin. Bijvoorbeeld voor brand-, storm-, neerslag-, hagel- of waterschade, of voor diefstal. En die 
hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden, als die schade is veroorzaakt door of met 
de recreatiewoning.  
De verzekering is geschikt voor een recreatiehuis of -appartement, stacaravan, chalet, tuinhuis of een 
strandhuis en moet zijn voorzien van een kook- en slaapgedeelte.  
 
De verzekering is niet geschikt voor:  
- recreatiewoningen die permanent bewoond of permanent verhuurd worden 
- strandhuizen die van 1 april tot 1 november niet droog en schoon zijn opgeslagen in een afgesloten 
ruimte  
- het verzekeren van contractuele aansprakelijkheid. Dit is schade die ontstaat door het niet nakomen van 
een overeenkomst, zoals een verhuurovereenkomst. 

Schade inzittenden 
De schadeverzekering inzittenden is geschikt voor personen die de bestuurder en passagiers van hun 
personen-/bestelauto willen verzekeren voor de daadwerkelijke schade die zij lijden door een 
verkeersongeval met die personen-/bestelauto. Het maakt daarbij niet uit wie er aansprakelijk is. 
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Wij vinden een integere bedrijfsvoering belangrijk. Daarom sluiten wij geen verzekeringen met personen of bedrijven die in verband worden gebracht met: 

- witwassen van geld; 

- (financieren van) terrorisme; 

- mensenhandel; 

- seksindustrie, inclusief prostitutie; 

- drugsindustrie, inclusief de productie en verkoop van drugs en softdrugs (waaronder coffee- en growshops); 

- niet-gereguleerde gokindustrie; 

- handel in ivoor of exotische dieren; 

- belhuizen. 

Indien hiervan toch sprake blijkt te zijn, dan heeft dat beëindiging van de verzekering tot gevolg 

  

Toercaravan-Vouwwagen 

De Toercaravan- en Vouwwagenverzekering is geschikt voor particuliere bezitters van een toercaravan of 
vouwwagen die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die toercaravan of 
vouwwagen. En voor het financiële risico van schade die met de toercaravan of vouwwagen aan anderen 
wordt toegebracht en waarvoor de eigenaar aansprakelijk is.  
Deze verzekering is ook geschikt voor een toercaravan op een vaste standplaats. 
 
Deze verzekering is niet geschikt voor:  
- particulieren die niet in Nederland wonen 
- particulieren die de toercaravan of vouwwagen zakelijk gebruiken of aan derden verhuren 
- toercaravans of vouwwagens ouder dan 25 jaar 
- toercaravans of vouwwagens die zich meer dan 6 aaneengesloten maanden in het buitenland bevinden 
- een toercaravan op een vaste standplaats buiten Nederland 
- toercaravans of vouwwagens met een lagere cataloguswaarde dan € 1.000 
- toercaravans met een hogere cataloguswaarde dan € 60.000 
- vouwwagens met een hogere cataloguswaarde dan € 40.000 
- echte stacaravans (toercaravans op vaste standplaats worden hier niet bedoeld) 
- toercaravans of vouwwagens die permanent worden bewoond. 

Woonhuis De Woonhuisverzekering is geschikt voor particulieren die een eigen woonhuis in Nederland bezitten en 
zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan dat woonhuis.   


