
Verzekeringen voor jezelf en je gezin
Je wilt graag dat jou en je familie niets overkomt. En als er toch wat gebeurt, wil je de best
mogelijke hulp krijgen. Welke verzekeringen heb je nodig voor jezelf en je gezin?

Zorgverzekering
Een zorgverzekering (link naar de website van Wijzer in geldzaken) is verplicht.
Bedenk of het slim is om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Meld je
kind(eren) direct na geboorte aan bij je zorgverzekeraar. Kinderen tot 19 jaar zijn
gratis verzekerd. 



Aansprakelijkheidsverzekering particulieren
Zorg voor een aansprakelijkheidsverzekering (link naar de website van Wijzer in
geldzaken) . Dan ben je verzekerd tegen schadeclaims waarvoor jij aansprakelijk
bent, bijvoorbeeld als je kind met een bal de ruit van de buren inschiet.



Reis- en annuleringsverzekering
Ga je regelmatig met je gezin op reis? Zorg dan voor een reisverzekering (link naar
de website van Wijzer in geldzaken). Kijk goed hoe het zit met de vergoeding van
zorgkosten in het buitenland (link naar de website van Wijzer in geldzaken).
Bedenk of je een annuleringsverzekering nodig hebt.  



Arbeidsongeschiktheid
Als je ziek wordt, is het prettig om te weten of jij en je gezin kunnen blijven wonen
waar je nu woont. Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (link naar de
website van Wijzer in geldzaken)? Of heeft je werkgever wat geregeld (link naar de
website van Wijzer in geldzaken)? Ga na hoe het in jouw situatie zit. 



Overlijden
Bij een overlijden spelen (ook) veel geldzaken. Heb je een partner of (minderjarige)
kinderen? Ga dan na of je hen voldoende financieel verzorgd achterlaat of dat je nog
zaken moet regelen. Er zijn verschillende verzekeringen die uitkeren bij je
overlijden. 



https://www.wijzeringeldzaken.nl/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/zorgverzekering/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/verzekering/aansprakelijkheidsverzekering-particulieren/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/verzekering/reisverzekering-en-annuleringsverzekering/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/verzekering/zorgkosten-in-het-buitenland/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/Arbeidsongeschikt/checklist-ziekte-en-geldzaken/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/Arbeidsongeschikt/ziekte-en-uitkering/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/verzekering/verzekeringen-bij-overlijden/


Meer informatie over verzekeringen voor je gezin 
We geven je graag meer informatie over verzekeringen. Bekijk de informatie op de
websites hieronder en bedenk wat voor jouw gezin van belang is.  

 Vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringen
Consumentenbond
http://www.consumentenbond.nl/aansprakelijkheidsverzekering/

 Waar moet je op letten bij een reisverzekering
Verbond van Verzekeraars
https://www.vanatotzekerheid.nl/life-event/op-reis/

 Informatie over rechtsbijstandsverzekering
Verbond van Verzekeraars
https://www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/rechtsbijstandverzekering/

 Informatie over verzekeringen en arbeidsongeschiktheid
Verbond van Verzekeraars
https://www.vanatotzekerheid.nl/life-event/ziekte-arbeidsongeschiktheid/

 Verzekeringen en op kamers
Verbond van Verzekeraars
https://www.vanatotzekerheid.nl/life-event/op-kamers/

 Check of je alle verzekeringen hebt voor je bedrijf.
Verbond van verzekeraars
http://www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl/

Overige onderwerpen

 Welke verzekeringen moet je afsluiten?

 Wat staat er in het nieuwe pensioenakkoord

 Zorgkosten in het buitenland

Actueel

 Veranderingen rond je energierekening in 2023

 Heb ik recht op een aanvullende beurs?

http://www.consumentenbond.nl/aansprakelijkheidsverzekering/
https://www.vanatotzekerheid.nl/life-event/op-reis/
https://www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/rechtsbijstandverzekering/
https://www.vanatotzekerheid.nl/life-event/ziekte-arbeidsongeschiktheid/
https://www.vanatotzekerheid.nl/life-event/op-kamers/
http://www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/verzekering/verzekering-kiezen/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/Het_pensioenakkoord/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/verzekering/zorgkosten-in-het-buitenland/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/actueel/Veranderingen-rond-je-energierekening-in-2023/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/actueel/aanvullende-beurs-nog-weinig-benut/


U bent hier: Home > Verzekering > Verzekering voor jezelf en je gezin

 Dit verandert er in 2023 als je woningbezitter bent

https://www.wijzeringeldzaken.nl/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/verzekering/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/verzekering/verzekeringen-voor-jezelf-en-je-gezin/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/actueel/veranderingen-in-2023-voor-woningeigenaren/

