
Tarievenkaart Thuisbezorgd.nl partners

Regio overzicht
regio 1 regio 2 regio 3 regio 4

1600 t/m 1799 3180 t/m 3189 Overige 1000 t/m 1104

4300 t/m 4699 3200 t/m 3299 2500 t/m 2599

7700 t/m 7999 3770 t/m 3799 3000 t/m 3099

8300 t/m 9999 3840 t/m 3899 3500 t/m 3599

4000 t/m 4099

6600 t/m 6799

6866

6870 t/m 6899

6900 t/m 7699

8000 t/m 8199

8260 t/m 8299

Regio 1
Soort verzekering per kwartaal per halfjaar per jaar

WA (eigen risico van € 1.500) 202,45€                  404,90€               809,80€           

Verhaalsbijstand (per object)** -€                        -€                     15,00€             

Ongevallen opzittende (Overlijden € 5.000 / Invaliditeit € 15.000) 7,56€                      15,12€                 30,24€             

Schadeverzekering opzittende (€ 500.000) 24,67€                    49,34€                 98,69€             

*de genoemde tarieven zijn inclusief assurantiebelasting en exclusief eenmalige poliskosten

**wij incasseren het jaarbedrag direct in het eerste kwartaal van het verzekeringsjaar 

Regio 2
Soort verzekering per kwartaal per halfjaar per jaar

WA (eigen risico van € 1.500) 222,65€                  445,30€               890,60€           

Verhaalsbijstand (per object)** -€                        -€                     15,00€             

Ongevallen opzittende (Overlijden € 5.000 / Invaliditeit € 15.000) 7,56€                      15,12€                 30,24€             

Schadeverzekering opzittende (€ 500.000) 24,67€                    49,34€                 98,69€             

*de genoemde tarieven zijn inclusief assurantiebelasting en exclusief eenmalige poliskosten

**wij incasseren het jaarbedrag direct in het eerste kwartaal van het verzekeringsjaar

Regio 3
Soort verzekering per kwartaal per halfjaar per jaar

WA (eigen risico van € 1.500) 238,76€                  477,52€               955,04€           

Verhaalsbijstand (per object)** -€                        -€                     15,00€             

Ongevallen opzittende (Overlijden € 5.000 / Invaliditeit € 15.000) 7,56€                      15,12€                 30,24€             

Schadeverzekering opzittende (€ 500.000) 24,67€                    49,34€                 98,69€             

*de genoemde tarieven zijn inclusief assurantiebelasting en exclusief eenmalige poliskosten

**wij incasseren het jaarbedrag direct in het eerste kwartaal van het verzekeringsjaar

Regio 4
Soort verzekering per kwartaal per halfjaar per jaar

WA (eigen risico van € 1.500) 295,11€                  590,22€               1.180,44€        

Verhaalsbijstand (per object)** -€                        -€                     15,00€             

Ongevallen opzittende (Overlijden € 5.000 / Invaliditeit € 15.000) 7,56€                      15,12€                 30,24€             

Schadeverzekering opzittende (€ 500.000) 24,67€                    49,34€                 98,69€             

*de genoemde tarieven zijn inclusief assurantiebelasting en exclusief eenmalige poliskosten

**wij incasseren het jaarbedrag direct in het eerste kwartaal van het verzekeringsjaar


