
De Verlengde Garantie verzekering Huishoudelijke 
Electro is een budgetvriendelijk alternatief 
voor de vaak dure verlengde garantie op 
afzonderlijke apparaten. De Verlengde Garantie 
verzekering is één verzekering voor de wit- en 
bruingoedapparaten in uw woning, zoals de 
wasmachine, keukenapparatuur of audio en 
tv. Met één overzichtelijke en overkoepelende 
verzekering verlengt u de garantie op deze 
apparaten tot maar liefst 5 jaar. De premie is 
zeer scherp en bedraagt slechts enkele euro’s 
per maand!

Hoe werkt het?
1.  Bij een defect apparaat belt u het storingsnummer.
2.  Telediagnose: het defect wordt telefonisch met u 

besproken en in veel gevallen opgelost.
3.  Reparatie: nadat u de aankoopbon heeft overlegd 

komt de reparateur binnen 5 werkdagen bij u langs 
en wordt uw apparaat kosteloos gerepareerd.

4.  Leenapparaat: als uw wasmachine, diepvries of 
koelkast niet binnen 7 werkdagen kan worden  
gerepareerd krijgt u kosteloos een leenapparaat.

5.  Nieuw apparaat: als uw apparaat niet kan worden  
gerepareerd heeft u recht op een nieuw apparaat 
met vergelijkbare technische kenmerken en minstens 
een A-label. Het apparaat wordt kosteloos thuis  
geleverd en geïnstalleerd.

Verlengde Garantie verzekering 
Huishoudelijke Electro
5 jaar garantie op  
uw wit- en bruingoed 
apparaten!

Uw voordelen:
• 5 jaar garantie.

•  Slechts één contract voor  
wit- en bruingoed  
apparaten.

•  Leenapparaat mogelijk.

•  Geen administratieve 
rompslomp bij aankoop  
van apparaten.

•  Vele malen goedkoper dan  
verlengde garantie op  
afzonderlijke apparaten.

•  Premie slechts enkele  
euro’s per maand.

Vraag uw assurantieadviseur naar de voordelen van  
de Verlengde Garantie verzekering Huishoudelijke Electro!



Kent u het gevoel? Kort nadat de fabrieksgarantie 
is verstreken gaat uw apparaat kapot. Vaak zijn 
de kosten dan geheel voor uw eigen rekening. 
Met de Verlengde Garantieverzekering voorkomt 
u onverwachte kosten en verlengt u de garantie 
naar 5 jaar. Dat betekent 5 jaar lang onbezorgd 
genieten van uw huishoudelijke apparaten. 
Als er iets stuk gaat belt u de storingsdienst en 
wordt de storing verholpen. En als reparatie 
niet mogelijk is ontvangt u een nieuw apparaat. 
Kortom, geen zorgen!

Welke apparatuur* is verzekerd?

Witgoed
Koeling; zoals koelkast en diepvriezer.

Schoonmaak; zoals wasmachine, vaatwasser en 
droogtrommel.

Koken en keuken; zoals kookplaat, oven en 
espressomachine.

Airco en ventilatie; zoals airconditioning, 
ventilator en luchtverfrisser.

Lichaamsverzorging; zoals krultang,  
elektrische deken en elektrische tandenborstel.

Fitness; zoals crosstrainer, power plate en 
zonnebank.

Bruingoed
Televisie; zoals Led tv, HD satellietontvanger 
en home cinema.

DVD en video; zoals Blu-ray player,  
DVD-recorder en beamer.

Geluidsapparatuur; zoals mediaplayer,  
speakers en versterker.

Klein audio; zoals docking station voor een  
mp3-speler, draagbare radio en wekkerradio.

Deze informatie wordt u 

aangeboden door:

De Verlengde Garantie verzekering Huishoudelijke Electro is een product van VKG en is verkrijgbaar via uw assurantieadviseur. 
Versie 03-2015. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De Verlengde Garantie verzekering dekt een 
storing van het apparaat zelf. Defecten door 
van buiten komende oorzaken zoals een 
schok of een val zijn uitgesloten. Dat komt 
omdat deze gevallen soms al zijn gedekt via 
uw inboedelverzekering waardoor u onnodig 
dubbel verzekerd zou zijn. Apparaten die 
vallen onder Grijsgoed zoals computers, 
iPads en smartphones zijn niet gedekt. 
De Verlengde Garantie verzekering wordt 
afgesloten in combinatie met uw (bestaande) 
inboedelverzekering. Vraag uw adviseur om 
advies.

Vraag advies

Verlengde Garantie verzekering
Huishoudelijke Electro

* In de polisvoorwaarden vindt u de complete apparatenlijst. De aankoopwaarde van het apparaat 
  moet hoger zijn dan € 150,- en lager dan € 5.000,-


