
• Juridische bescherming in het kader van uw huurovereenkomst
• Een voorschot op de huurwaarborg bij tegenslag
• Tot 500 euro verhuiskosten terugbetaald 
• Tot 750 euro tussenkomst voor tijdelijke huisvesting 
• 24 op 24 bijstand voor alle kleine problemen in huis

U bent een van de vele huurders in België. Huren biedt heel wat voordelen, maar er zijn soms ook nadelen. 
Elke huurder kan op een dag geconfronteerd worden met problemen, twijfels over de juistheid van de 
plaatsbeschrijving, conflicten met de eigenaar, het risico om de woonst voortijdig te moeten verlaten … 
Door Pack Huurder te onderschrijven als aanvulling op uw verzekering Top Woning huurt u zonder zorgen!

De troeven van Pack Huurder

Juridische informatie & 
advies over de huurover-
eenkomst

Voordat u een huurovereenkomst ondertekent, kunt u best elke clausule nakijken om te vermijden 
dat u van bij het begin uw belangen in gevaar brengt. Aarzel niet om bij de minste twijfel onze 
specialisten te contacteren om u te adviseren. Zij antwoorden op alle vragen over uw contract. 

Hulp bij de plaatsbeschrij-
ving

De plaatsbeschrijving is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat uw rechten worden gerespecteerd, 
zowel bij het begin van de overeenkomst als op het einde. Als u niet waakzaam bent of niet alle 
aspecten kent bij de ondertekening van de documenten, loopt u het risico op een onaangename 
verrassing … 

Als u zich niet op uw gemak voelt, vraagt u best de hulp van een vakman. U krijgt van ons een 
lijst met officieel erkende experten die onpartijdig een beschrijving kunnen opmaken en die de 
normen voor een goede kwaliteit en dienstverlening respecteren. 

Een oplossing in der minne 
is altijd te verkiezen

Onenigheid over de huurschade? Een herstelling die de eigenaar weigert uit te voeren? Verhoging 
van de huur boven de indexatie? De dialoog kan snel verzuren en dat kan de situatie onleefbaar 
maken. Onze experten geven u advies en verbinden er zich toe voor u een zo voordelig mogelijke 
oplossing te vinden in der minne. 

Tot 25 000 euro bij een  
gerechtelijke procedure

De eigenaar weigert elke verzoening en een gerechtelijke procedure is noodzakelijk? Als het 
conflict over meer dan 350 euro gaat, vergoedt Pack Huurder alle kosten (zowel procedure-, 
advocaat- als expertisekosten) voor de verdediging van uw belangen en dat tot 25 000 euro.

Pack 
HUURDER 



Tot 750 euro vergoeding 
voor tijdelijke huisvesting

De herstelling van de verwarmingsketel duurt langer dan verwacht? Uw wijk wordt ontruimd 
wegens het risico op overstroming of vergiftiging?

Als u de woonst die u huurt niet normaal kunt gebruiken: 
• doordat de eigenaar zijn verplichtingen niet nakomt, 
• er werken worden uitgevoerd waartoe de eigenaar verplicht is, 
• de autoriteiten u als veiligheidsmaatregel de toegang ontzeggen tot uw woonst,  

dan krijgt u met Pack Huurder een forfait van 150 euro per dag (gedurende maximaal 5 dagen) 
om uw gezinsleden en uzelf tijdelijk onderdak te verschaffen.

Een voorschot op de huur-
waarborg & een vergoeding 
bij voortijdige verhuis

Als er iets ergs gebeurt met u of een van de mensen waarmee u samenwoont, hebt u soms geen 
andere keuze dan voortijdig een einde te maken aan de huurovereenkomst. Na ontslag door het 
faillissement van de werkgever, na een overlijden of na minstens 25 % blijvende invaliditeit van 
een van de verzekerden, is veranderen van woonst vaak de enige oplossing.

De eigenaar kan uw huurovereenkomst ook beëindigen om werken uit te voeren of omdat hij of een 
van zijn gezinsleden de woonst zelf zal betrekken. U moet dan een nieuwe locatie zoeken en een 
nieuwe huurwaarborg betalen, terwijl u de vorige waarborg misschien nog niet teruggekregen hebt. 

Om u te steunen tijdens deze moeilijke periode, krijgt u met Pack Huurder een bedrag gelijk aan 
twee maanden huur als voorschot, met een maximum van 2000 euro. Bovendien vergoedt Pack 
Huurder tot 500 euro aan verhuiskosten als gevolg van deze situatie. 

24 op 24 bijstand bij u thuis Is uw elektronische garagepoort geblokkeerd? Slaat uw verwarmingsketel niet meer aan? Heeft 
uw jongste telg een stuk speelgoed in de wc gegooid waardoor die verstopt is?  

Met Bijstand Huurder kunt u 24 uur per dag rekenen op gepaste hulp. Wij sturen een vakman ter 
plaatse bij een onverwachte gebeurtenis die het normale gebruik van uw woonst verhindert en 
een snelle tussenkomst noodzakelijk maakt. Pack Huurder vergoedt ook de verplaatsingskosten 
en de eerste 2 werkuren tot maximaal 200 euro. Zonder vrijstelling en tot 3 keer per jaar! 

Een uitstekende verhouding 
prijs/kwaliteit/dienstverle-
ning

Zorg ervoor dat u als huurder optimaal beschermd bent voor 8 euro per maand (taksen inbegrepen).

Uw makelaar

Dit document bevat algemene informatie. Pack Huurder is een aanvulling op de verzekering Top Woning van AG Insurance.  
Raadpleeg uw makelaar of kijk op www.aginsurance.be/broker voor de inhoud en de voorwaarden van deze aanvullende waarborg.
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