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WONINGVERZEKERING COCOON START

Verzekeringspakket voor huurders!
Cocoon Start van DVV Verzekeringen is een combinatie
van een woningverzekering en een familiale verzekering,
met specifieke voordelen voor huurders.
Huurder van een huis (max. 200 m²) of appartement (max. 125 m²)?
Dan is uw huurwoning en inboedel (tot max. 33.096,16 euro) voor
25 euro per maand verzekerd tegen brand en zoveel meer.
Die premie betaalt u wanneer het u uitkomt: maandelijks, om de 3
of 6 maanden of jaarlijks.

De 14 gedekte risico’s
van Cocoon Start

Cocoon Start is 6 maanden gratis op de eerste jaarpremie als u
voor het eerst uw ouderlijke woning verlaat om op eigen benen te
staan.

(en een pak voordelen)

1

Brand en
aanverwante gevaren
Cocoon Start biedt ruime bescherming bij:
• brand, verschroeiing (tot max. 2.065,20 euro) en
ontploffing.
• schade door ontdooiing van koelkast of diepvries
(tot max. 2.065,20 euro).
• schade aan elektrische toestellen en installaties
door inwerking van elektriciteit.
Niet verzekerd zijn bijvoorbeeld de gegevens die
op de harde schijf van uw computer staan.
!

Cocoon Start betaalt uw elektrische apparaten terug
aan de prijs die u zou betalen om ze opnieuw te kopen.

2

Storm, hagel,
sneeuw en ijsdruk
Alle schade aan uw huurwoning en inboedel is
verzekerd. Tuinmeubelen en barbecues, die
omgewaaid of beschadigd zijn door hagel, worden
vergoed tot 2.581,50 euro.
! Schade aan andere voorwerpen die buiten liggen,
zoals speelgoed, betalen we niet terug.

3 Waterschade
Cocoon Start dekt onder meer schade aan uw
inboedel veroorzaakt door lekkende buizen of
dakbedekking en door het insijpelen van water.
! Niet vergoed is onder meer het verlies van het
water zelf of van schade door grondwater.

4 Glasbreuk
Cocoon Start betaalt het breken of barsten
van ruiten en soortgelijke materialen. Denk
bijvoorbeeld aan:
• ruiten, spiegels, glazen tafels, doorschijnende of
doorzichtige platen.
• schermen van flatscreen-tv’s (tot 3.309,62 euro).
• kookplaten (vitrokeramisch of inductie).
!

Krassen en afschilferingen betalen we niet terug.

5

Burgerlijke
Aansprakelijkheid (BA)
Inboedel
Cocoon Start dekt alle schade die anderen hebben
door uw inhoud, zoals bij voorbeeld uw barbecue
die weg waaide en daarbij de wagen van uw buur
man beschadigd heeft.
! Schade veroorzaakt door motorvoertuigen is
niet gedekt.

6

Natuurrampen
Cocoon Start betaalt schade door:
• overstroming.
• openbare riolen die overlopen waardoor uw
kelder of appartement onder loopt.
! Inboedel die zich niet in de woning bevindt is
niet gedekt.

7

Diefstal
Cocoon Start vergoedt de schade aan uw inboedel
veroorzaakt door diefstal. Ook de gestolen
inboedel betalen we terug (max. 12.907,50 euro
per voorwerp).
!

8

Diefstal van dieren is niet gedekt.

Rechtsbijstand
We verdedigen uw rechten, zowel in der minne als
voor de rechtbank, om schadevergoeding te
bekomen voor de herstelling van schades aan uw
eigendommen (tot 25.000 euro).

9

Onrechtstreekse verliezen
U vermijdt eventuele bijkomende kosten bij een
schadegeval. Uw schadevergoeding wordt met 10%
verhoogd, met een maximum van 10.326,00 euro.
! De optie Onrechtstreekse verliezen is niet van
toepassing op de waarborgen Diefstal en
Aansprakelijkheid.

10 Home computer – exclusief

voor Cocoon Start

Hebt u per ongeluk drank gemorst op het
toetsenbord van uw computer of op uw tablet?
Gelukkig dekt Cocoon Start ook dit soort
vervelende situaties (tot 1.588,62 euro).

11 Lichamelijke ongevallen

bij verhuis – exclusief voor
Cocoon Start
Uw beste vriend breekt zijn been terwijl hij u
helpt verhuizen? Gelukkig vergoeden we de
medische kosten (tot 2.500 euro) en bovendien
betalen wij een forfaitaire vergoeding in geval
van invaliditeit.
! Heeft uw vriend een auto-ongeval bij het
verhuizen? Dan is deze waarborg niet van
toepassing.

12 Rechtsbijstand

Huurgeschillen - exclusief
voor Cocoon Start
Heeft u een contractueel geschil over de
huur van uw woning? Dan verzekeren wij uw
rechtsbijstand (tot 25.000 euro).
! We komen uiteraard niet tussen als u
bijvoorbeeld zelf uw huur niet hebt betaald.

13 Home Emergency –

exclusief voor
Cocoon Start

Zit het toilet verstopt net als u vrienden hebt
uitgenodigd voor een etentje? Geen nood, u
kan zoals in heel wat andere gevallen 24 uur
op 24 terecht bij onze bijstandscentrale voor
een dringende interventie. Tot maximaal 3 keer
per jaar sturen wij dan zo vlug mogelijk een
vakman langs.
! Onderhoudswerken of het vervangen van
huishoudtoestellen komen uiteraard niet in
aanmerking voor deze waarborg.

14 Familiale verzekering
Cocoon Start verzekert overal ter wereld de
schade aan derden, veroorzaakt door u, door
iedere persoon die bij u inwoont en door uw
huisdieren. Denk bijvoorbeeld aan schade aan
een auto omdat u er per ongeluk tegenrijdt met
uw winkelkar.
! Opgelet: schade die u toebrengt aan uw
inwonende familieleden wordt niet gedekt.

! Deuken of krassen die de werking van uw computer
niet verhinderen, zijn niet gedekt.

Bel de bijstandscentrale op
0800 93 300 voor gratis 24u/24 hulp
Bij DVV Verzekeringen staat u er nooit alleen voor.
Ook niet als het tegenzit. Op 0800 93 300 helpen
onze medewerkers u dag en nacht:

• we nemen dringende maatregelen om te vermijden
dat de schade nog oploopt.
• we verhuizen of bewaren uw inboedel indien nodig.
• we regelen en betalen een slotenmaker (tot 252,18
euro), bijvoorbeeld als u bent buitengesloten.

Nog 4 redenen om voor DVV Verzekeringen te kiezen.
1

Cocoon Start vergoedt alle kosten die verband houden met uw schadegeval: brandweer,
opruiming, enz. (tot bepaalde limieten).

2

Dankzij het getrouwheidssysteem DVV Stars kan u uw franchise afkopen. Ontdek meer
informatie op www.dvv.be/stars.

3

Bij Cocoon Start geldt een franchise van 255,89 euro. Zelfs bij natuurrampen, waar de
wettelijke franchise 1.259,31 euro bedraagt!

4

Dankzij Cocoon Start is uw privégarage, die zich op een ander adres bevindt, en uw tijdelijk
verblijf zoals uw vakantiewoning, gratis mee verzekerd.

Vragen of hulp nodig?
Uw DVV-consulent is er voor u.
U vindt een DVV-consulent in uw buurt, die graag tijd voor u maakt. Onze DVV-consulenten
gebruiken hun jarenlange ervaring en expertise om u correct en juist te verzekeren, vanuit uw
persoonlijke situatie. Heeft u een schadegeval? Dan geniet u van hun totaalservice:
zij regelen uw schade snel, efficiënt en correct.

De woningverzekering Cocoon Start wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De
algemene voorwaarden en eventuele limieten van dekking van Cocoon Start vindt u op www.dvv.be/wonen/cocoonstart/voorwaarden. Vraag het gewoon aan uw DVVconsulent! De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van december 2016 en gekoppeld (met uitzondering van Rechtsbijstand) aan de index van de consumptieprijzen.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Probleem met onze dienstverlening? Contacteer dan eerst de DVV klachtendienst,
Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel of mail naar klachtendienstdvv@dvv.be. Indien nodig kan u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 in
1000 Brussel (info@ombudsman.as). DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV, Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0037 - RPR Brussel BTW
BE 0405.764.064 – Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel– NL 02/2019 - S328/3016.

