GOLF
VERZEKERING

Kortom: de beste verzekering zodat uw
golfplezier verzekerd is. Dat is de
Golfverzekering van de Europeesche,
dé vrijetijdverzekeraar van Nederland.

uw verzekeringsadviseur:

610.072 08-05

Plezier verzekerd

Als golfer zorgt u goed voor uw uitrusting en kiest u uw materialen met zorg.
U kent de merken en hun onderlinge verschillen. Ook in golfverzekeringen zijn er
verschillen. Er zijn standaard verzekeringen én er zijn producten die met een
uitgebreide dekking perfect aansluiten bij de persoonlijke behoeften van de golfer.
De Golfverzekering van de Europeesche is daar een goed voorbeeld van.

DE GOLFVERZEKERING
Golfplezier verdient een perfecte verzekering

Individueel en voor het hele gezin

Standaard biedt de golfverzekering dekking voor alle

Naast de individuele verzekering is het ook mogelijk om de

denkbare risico’s die u als golfer loopt: uw hele golfuit-

hele uitrusting van uw gezin in één verzekering onder te

rusting is de eerste 60 maanden op basis van nieuw-

brengen. En de jaarpremie voor deze uiterst complete ver-

waarde verzekerd. Zelfs kleding die u tijdens het golfen in

zekering zal u verrassen. U heeft al een golfverzekering

het clubhuis achterlaat is verzekerd. Waar u ook gaat spe-

vanaf D 22,50 per persoon en vanaf D 42,50 per gezin.

len, op uw homecourse in Nederland, in de Algarve,
Schotland of Californië, overal ter wereld is de

Een hole-in-one is w 250,- waard!

Golfverzekering van kracht. En maakt u een erkende holein-one, dan beloont de Europeesche dit met een uitkering
van D 250,-.

Voordeel
Als u de Golfverzekering afsluit als onderdeel van de

Kleding in clubhuis is verzekerd

Europeesche Pakketpolis, dan levert dat interessante voordelen op. Zoals een pakketkorting tot en met 9%, slechts
eenmaal poliskosten en termijnbetaling zonder dat u daar-

• aansprakelijkheid is tot v 250.000,- verzekerd
• golfuitrusting: de hele uitrusting zoals clubs, tas, kar

voor een toeslag betaalt. Uw verzekeringsadviseur vertelt u
er graag meer over.

valt onder de dekking

• kleding
• hole-in-one

Ga voor meer informatie naar uw verzekeringsadviseur of kijk op www.europeesche.nl

