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Interhome Group Verzekeringsservice
Een toegevoegde waarde voor eigenaren / verhuurders en klanten.

Annuleringsbescherming voor klanten
Bescherming voor vertrek voor klanten (vakantiegasten),  
indien het vakantieverblijf wegens ziekte word geannuleerd.

   ERV – Helvetia Schweizerische Versicherungs gesellschaft AG

  Verzekerd

 – gemaakte annuleringskosten 

 – 20 % eigen risico voor gemaakte annuleringskosten

   Dekking: wereldwijd

Organisator-aansprakelijkheids-
verzekering voor klanten richting  
eigenaren / verhuurders
Bescherming van de klant (vakantiegast) tijdens het verblijf  
in de vakantiewoning, ter verzekering van materiële schade 
en persoonlijk letsel, wat zich in de vakantiewoning zou  
kunnen voordoen.

   Allianz – Allianz Risk Transfer AG, Zürich

  Verzekerd:

 –  Tot (Interhome Group) CHF 10.000 per  
verzekerde gebeurtenis

 –  Max. CHF 10 miljoen per verzekerde gebeurtenis voor 
persoonlijk letsel en materiële schade

 –  Totaal max. 20 miljoen CHF voor de groep per jaar

   Dekking: wereldwijd

Verzekering tegen schade aan het  
eigendom door vakantiegasten
Bescherming van materiële schade aan meubilair (stoelen, 
tafels, etc.), vaste componenten (keuken, ramen of  
vloeren, etc.), tuininrichting, etc. veroorzaakt door klanten 
(vakantiegasten).

   ERV – Helvetia Schweizerische Versicherungs gesellschaft AG

  Verzekerd: 

 –  Tot CHF 5.000 per boeking

 –  Max. CHF 20.000 per vakantiewoning / appartement  
per jaar

 – Eigen risico van CHF 200 per claim

   Dekking: wereldwijd

Bescherming tegen onvermogen voor 
klanten en eigenaren / verhuurders
Bescherming voor en tijdens het verblijf, in geval van  
onvermogen van de organisator, zodat de verschuldigde 
huursommen kunnen worden betaald.

   AXA Insurance AG, Winterthur

  Verzekerd:

 –  Max. 45 miljoen CHF in geval van schade voor de groep 
in geval van onvermogen van Interhome Group

   Dekking: wereldwijd

Openbare aansprakelijkheids-
verzekering voor werknemers naar 
eigenaren / verhuurders
Bescherming van materiële schade aan meubilair (stoelen,  
tafels, etc.), vaste componenten (keuken, ramen of vloeren 
etc.), tuininrichting, etc. veroorzaakt door werknemers van 
Interhome Group.

   Allianz – Allianz Risk Transfer AG, Zürich

  Verzekerd:

 –  Tot (Interhome Group) CHF 10.000 per  
verzekerde gebeurtenis

 –  Max. CHF 10 miljoen per verzekerde gebeurtenis voor 
persoonlijk letsel en materiële schade

 –  Totaal max. 20 miljoen CHF voor de groep per jaar

  Dekking: wereldwijd


