
woonverzekering

cosymax  ik kies 
voor de 5-sterren 
woonverzekering

 
comfort thuis   

formule cosymax

happy family beloont uw trouw
Bundel uw verzekeringen van AXA bij uw verzekerings- 
makelaar en geniet talrijke exclusieve voordelen,  
voor uzelf en uw naasten.

win tijd met een vooraangifte na een schadegeval

Een schadegeval in uw woning ? Dankzij de gratis applicatie 

mobile service woning van AXA, brengt u onmiddellijk uw 

verzekeringsmakelaar correct op de hoogte via uw iPhone®.

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en  niet-leven te beoefenen 
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) - Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) 
Internet : www.axa.be - Tel. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 - KBO nr. : BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel
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uw gemoedsrust verzekerd

U houdt van uw huis. Het is comfortabel en 
beantwoordt aan al uw verwachtingen. U hebt 
er niet alleen veel tijd, maar ook veel geld in 
geïnvesteerd. Daarom wilt u beslist geen enkel 
risico lopen om onderverzekerd te zijn.

Met cosymax slaapt u op uw beide oren. Van zonnepanelen 

of uw tuin, tot uw high-tech installatie… alles wat uw woning 

voor u zo bijzonder maakt is in goede handen. U geniet 

bijzonder uitgebreide en gemakkelijk te begrijpen dekkingen, 

met hoge en zelfs onbeperkte schadevergoedingen. 

Zonder natuurlijk het voordeel van de optimale en 

persoonlijke service te vergeten, waarop u in elke 

situatie kunt rekenen.

Ontdek de gemoedsrust en de zekerheid  

die een verzekering, gecertificeerd door  

Test-Aankoop, u biedt.

“Ik hou van mijn huis.  
Ik heb er veel in geïnvesteerd. Het minste 

probleem kan uitdraaien op een echte  
ramp. Ik wilde een woonverzekering die 

helemaal tegemoetkwam aan mijn hoge eisen.” Hilde D., 44 jaar

goed leven zonder zorgen

Uit ervaring kennen wij de belangrijkste risico’s die uw 

woning bedreigen bijzonder goed. De gevolgen en de 

kosten ervan ook. Een overstroming, stroompanne, 

diefstal … cosymax beschermt u hiertegen. En dit met 

de grootste zorg voor alles wat uw woning zo waardevol 

maakt.

Aarzel niet om een beroep te doen op uw verzekerings-

makelaar voor meer informatie. Hij staat voor u klaar met 
een luisterend oor, want hij weet beter dan wie ook wat u  

nodig hebt.

Voor meer informatie over alle modaliteiten,  

zijn de algemene voorwaarden ter beschikking bij  

uw verzekeringsmakelaar of op www.axa.be.

het leven is een aaneenschakeling  
van beweging en verandering,  
cosymax heeft alles voorzien

Uw verzekering volgt u. Cosymax breidt zijn dekking uit 

naar de huur van studentenkamers, vakantiewoningen, 

hotelkamers en zelfs het zaaltje voor een familiefeest.  

Zelfs uw garage die zich op een ander adres bevindt,  

valt hieronder.

U verhuist ? Maak u geen zorgen. Uw cosymax dekkingen 

breiden zich uit naar uw nieuwe adres tot bijna 3 maanden 

na de datum van uw verhuis.

U hebt gebouwd of verbouwd? Dan biedt AXA u gedurende 

10 jaar een korting op uw verzekeringspremie.

U hebt een tweede woning in België ?  

Verzeker deze met cosymax. Zo geniet u eveneens een 

optimale bescherming.

de woonverzekeringde woonverzekering

uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar

www.axa.be



  Uw persoonlijke elektrische en elektronische apparaten 
- inclusief multimedia - zijn eveneens beschermd tegen 
schade door onhandigheid, tot 2 jaar na datum van 
aankoop. 

  Uw domotica-installatie is verzekerd tot 22.000 euro  
per verzekerd schadegeval.

  Stel, u liet uw fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen 
door een specialist installeren. Bij AXA staat er geen 
limiet op de schadevergoeding, indien deze zouden 
beschadigd raken door bijvoorbeeld bliksem of door 
een omvallende boom. Er wordt uiteraard ook rekening 
gehouden met verslechtering van lekdichtheid. 

  U hebt een zwembad laten aanleggen ? Geniet ervan !  
De ondergane schade is volledig gedekt. 

U oefent een vrij beroep uit ? Dan zijn uw goederen en  
uw materiaal voor professioneel gebruik verzekerd tot 

50.000 euro per schadegeval.

juist verzekerd,  
goed beschermd

Cosymax is een gemakkelijk te begrijpen en volledige 

verzekering. De tekst van uw contract is klaar en duidelijk. 

Alles wat niet uitdrukkelijk uitgesloten is, is verzekerd.  

Zo staat u nooit voor vervelende verrassingen.  

De voorgestelde dekkingen bieden meer bescherming  

dan het overgrote deel van de woonverzekeringen.

Om de te verzekeren waarde van uw woning en uw 

bezittingen te bepalen, beschikt uw makelaar over een 

heel eenvoudig systeem. U hoeft zelfs geen gedetailleerde 
inventaris op te maken, noch van uw huidige, noch van uw 

toekomstige bezittingen.

neem geen risico’s
U bent beschermd tegen het ‘ergste’ (diefstal, brand, 

explosie, blikseminslag, natuurrampen, …) maar ook  

tegen glasbreuk, elektriciteit- of waterschade, …  

Zelfs tegen meer dagdagelijkse ‘ergernissen’ zoals het 

ongewild ontdooien van de inhoud van uw diepvriezer. 

enkele voorbeelden

  Een lek in uw stookolietank ? De schade die uw woning 

hierdoor oploopt wordt terugbetaald. 

  Veroorzaakt een storm schade in uw tuin, aan uw carport 

of naburige gebouwen ? Blijf kalm, dit is verzekerd.

  Raakt een voorbijganger gewond door een dakpan die 

van uw dak valt ? U bent verzekerd dankzij uw dekking 

gebouw.

uw investeringen uitstekend 
beschermd

Diefstal in woningen is jammer genoeg dagelijkse kost. 

Daarom bedacht AXA voor u een bijkomende dekking bij 

cosymax die u ook beschermt tegen vandalisme als gevolg 

van inbraak.

  Maak u geen zorgen over uw juwelen, want deze zijn 

gedekt tot 14.000 euro.

  Zaken die u bij zich draagt, zelfs in het buitenland, zijn 
gedekt tegen diefstal in een gebouw tot 4.500 euro.

  Hebt u een niet-verplicht alarm- of beveiligingssysteem 
geïnstalleerd ? Naast een interessant fiscaal voordeel 

geniet u eveneens een korting tot 50% op de premie 
‘diefstal’.

uw belangen verdedigd 
De optie rechtsbijstand verdedigt uw belangen bij een 

eventueel gerechtelijk conflict in verband met uw woning. 

U wordt geïnformeerd over uw rechten en er wordt een 

snelle en aanvaardbare minnelijke schikking gezocht. 

Anders komt deze verzekering tussen in de kosten die uw 

juridische verdediging met zich meebrengt. Dat gaat van 

administratieve kosten tot de gerechtskosten en ook  

de honoraria van de door u gekozen advocaat.

enkele voorbeelden

  Door wegenwerken is de toegang tot uw woning 
verhinderd. Wat nu ? De telefonische informatiedienst 
van uw rechtsbijstand vertelt het u.

  U lijdt schade door een waterlek bij uw buurman. 
Die is echter een heel andere mening toegedaan. 
Uw rechtsbijstand komt tussen in de kosten van een 
tegenexpertise en dagvaardt uw buurman indien nodig.

  U spant een gerechtelijke procedure in tegen de 
fiscus over uw nieuwe condensatieketel ? Wij zorgen 
voor uw verdediging. Is er een conflict tussen u en de 
installateur of hersteller van uw groene installaties ? 
Wij starten een bemiddelingsprocedure op om tot een 
minnelijke schikking te komen.

alle bijstand is voorzien
  Na een schadegeval bieden wij u onmiddellijk 

eerste hulp. Uw woning wordt beveiligd. Indien deze 

onbewoonbaar geworden is, zoekt AXA Assistance snel 

een hotel en helpt u vervolgens om een verblijf te 
organiseren in een gelijkwaardige woning…

  Uw huissleutels zijn gestolen, of u hebt ze verloren ? 

Als u de dekking diefstal hebt onderschreven, kan  

AXA Assistance onmiddellijk een slotenmaker sturen  

en wordt zijn tussenkomst tot 1.000 euro betaald. 

…diamonds are forever

Focus op gemoedsrust. Voeg uw familiale verzekering van 
AXA bij uw contract cosymax. Zo hoeft u nooit een leven 

lang te betalen voor één ongelukkig voorval.


