Met onze Cocoon-woningverzekering:
1. een heel uitgebreide bescherming
2. waarborgen die voortdurend worden uitgebreid
3. een bescherming op maat
4. gratis bijstand 24 uur op 24
5. een consulent die voor u klaarstaat

Brede basisdekking
Cocoon heeft voor u een brede basisformule klaar. Die beschermt u o.a. tegen:
•

Brandschade en aanverwante gevaren: uw huis brandt af, een kortsluiting vernielt uw pc
of een blikseminslag beschadigt uw elektrische apparaten;

•

Storm- en hagelschade: storm blaast een deel van uw dak weg, hagelbollen beschadigen
de veranda of uw omheining gaat vliegen bij een windhoos;

•

Waterschade: een lek in de leiding zet uw garage onder water, regenwater dringt via uw
dak binnen en zorgt voor vochtige plekken in uw salon. Of nog: uw watermeter loopt
terwijl er geen water verbruikt wordt. Er moet dus ergens een lek zijn. Wij sporen het voor
u op en herstellen het nog voor er schade is.

•

Glasbreuk: bij het behangen stoot u met uw ladder tegen een van uw gloednieuwe
ramen. Een grote barst is het gevolg. Cocoon vergoedt, net als de dubbele beglazing die
ondoorzichtig wordt door condensatie.

•

Burgerlijke aansprakelijkheid: een lek bij u zorgt voor vochtplekken bij de buren. Uw
aansprakelijkheid is verzekerd.

•

Natuurrampen

Extra's
Maar deze basisformule biedt u ook DVV-extraatjes. Dit zijn ze:
Niet alleen uw woning is verzekerd
Cocoon Woning breidt haar dekking uit naar
•

het studieverblijf van uw kinderen

•

uw gehuurde vakantiewoning of uw hotelkamer

•

de tent of zaal die u huurt voor een familiefeest

•

de inhoud die u verplaatst naar een rusthuis.

Gratis woningbijstand 24 uur per dag
Voor informatie over noodnummers en adressen voor eerste hulp kunt u 24 uur per dag gratis
bellen naar de woningbijstand van DVV op het nummer 0800-93 300. Na een schadegeval kunt u
er ook terecht voor o.a.:
•

dringende maatregelen om te vermijden dat de schade nog oploopt bv. als u merkt dat
uw watermeter loopt terwijl u geen water verbruikt. U vermoedt een lek maar hebt geen
idee waar. Op onze kosten sturen wij iemand die het lek opspoort en dicht.

•

verhuizing van goederen

•

een slotenmaker als u zichzelf buiten heeft gesloten

Bijkomende dekkingen
U kunt kiezen uit een aantal bijkomende dekkingen.
Bovenop de basisformule biedt Cocoon u een aantal heel nuttige bijkomende waarborgen:

Diefstal
De diefstalverzekering van DVV vergoedt:
•

de waarde van uw gestolen goederen

•

de inbraakschade aan gebouw en inhoud bv. een geforceerde deur, opengebroken
kasten, ...

•

vandalisme bv. graffiti op de muren van uw woonkamer

•

uw medische kosten bij een diefstal met geweld.

Extraatjes in het buitenland
De diefstalverzekering van DVV vergoedt u ook als u in het buitenland het slachtoffer wordt:
•

van een diefstal met geweld op straat

•

van diefstal in uw vakantieverblijf of uw hotelkamer.

Premiekorting
U krijgt korting op uw premie als u:
•

maar een gedeelte van uw inboedel verzekert: dieven nemen immers zelden alles mee

•

uw huis elektronisch beveiligt (alarm)

•

geen juwelen, bont of waardepapieren verzekert.

Onrechtstreekse Verliezen
Omdat een schadegeval vaak onvoorziene kosten zoals telefoonkosten met zich brengt, kunt u
ook die verzekeren. Dan krijgt u van DVV nog eens 10% extra bovenop uw schadevergoeding,
tot 7.800 euro.

Rechtsbijstand
DVV verdedigt u en helpt u om een schadevergoeding te krijgen als u schade lijdt. En dat gaat
verder dan u denkt.
Bv. een schrijnwerker komt werken uitvoeren in uw keuken. Hij sluit zijn boor aan op het
stopcontact van de diepvriezer en vergeet de diepvriezer opnieuw aan te sluiten. Gevolg: alles
ontdooit en is dus goed om weg te gooien. We helpen u om schadevergoeding te krijgen van de
schrijnwerker.

Extra opties
De tijden veranderen, dus passen wij ook onze verzekeringen regelmatig aan. Met Cocoon riepen
we nog maar net twee nieuwe opties in het leven:

Optie Franchise
met de volgende voordelen:
•

Vergoed vanaf de eerste euro. Concreet: als uw schade groter is dan de basisfranchise,
betaalt u geen franchise en bent u daarmee zeker dat het volledige bedrag van uw
schade vergoed wordt.

•

Niet duur. Voor 8% bijpremie op de premie van uw huidige woningverzekering slaapt u
meer dan ooit op beide oren.

Optie tuin
Fleurige bloemenperkjes, een pergola, een vijver, een zwembad... Uw tuin is uw stukje natuur.
Maar is dat stukje natuur goed beschermd als bv. een storm lelijk huishoudt? Met de optie Tuin
van de Cocoon woningverzekering van DVV alvast wel. Want die is:
•

Uitgebreid. Vernielt een hagelbui uw pergola of uw pas aangelegde tuin? Zorgt een lek in
uw mazouttank ervoor dat de grond errond zwaar vervuild geraakt? Met de optie tuin
bent u zeker van een vergoeding in deze gevallen én in vele andere.

•

Heel voordelig. Profiteren van deze nieuwe bescherming kan via een bijpremie van 10%
op de premie van uw woningverzekering.

Uw DVV-consulent kan voor u van goudwaarde
zijn.
Stel: u hebt een schadegeval. Wat moet u allemaal doen en in welke volgorde? Bij DVV hoeft u
zich die vraag niet te stellen. Wij nemen alles voor onze rekening: de documenten invullen,
zorgen voor een tijdelijke verblijfplaats na een brand, experts laten komen, u geld voorschieten...
Het wordt allemaal voor u geregeld

DVV Stars
Hebt u DVV Stars? Die komen van pas bij een schadegeval in:
•

uw BA autoverzekering

•

de omniumverzekering van uw wagen

•

uw woningverzekering

•

uw familiale verzekering

