De verzekering Cofihome+ van Cofidis : uw comfortabele bescherming !
Deze verzekering staat u bij met een snelle interventie
in geval van noodgevallen thuis of bij schade aan uw
woning. U kunt een beroep doen op een netwerk van
erkende professionals en zonder enige franchise
genieten van een onbeperkt aantal interventies.
Bovendien zorgen wij ervoor dat u binnen 24 uur, en in
dringende gevallen al binnen 2 uur, op een efficiënte
manier wordt geholpen.

Aansluiting: € 99 per jaar
oftewel € 8,25 per maand

Cofihome+ : dringende
pechverhelping aan huis

Tot € 500 interventiekosten
€ 150 aan onderdelen per interventie

Herstellingen die worden gedekt
door de verzekering

Schade
•

Plaatsing van een zeil of (reserve) pannen

•

Lokale herstelling van de gaten in de dakbedekking

•

Lokale herstelling van het zinkwerk

•

Vervanging van de afvoerpijp

•

Omleiding van het water via een tijdelijke afvoerbuis

•

Ontstopping van de dakgoot (indien goed onderhouden)

•

Herstelling van de watertoevoer

•

Voorlopige dichting van het lek

•

Vervanging van een afdichting

•

Vaststelling van de oorzaak van het probleem en
bepaling van de wijze van herstelling

Defecte centrale verwarming (behalve bij
temperaturen tussen 18 en 24°)

•

Herstarten centrale verwarming of boiler (indien
mogelijk)

Lek aan een leiding van de centrale verwarming

•

Vervanging van kleine onderdelen (afhankelijk van de
beschikbaarheid en voor maximaal € 50/150)

Probleem met boiler en systeem voor warm
water (geen warm water meer in de badkamer)

•

Afvoer van het water

•

Sluiten van de kraan

•

Voorlopige dichting van het lek

•

Lekkend dak
Lekkend dakvenster

Losgekomen afvoerpijp
Verstopte dakgoot
Geen lopend water meer
(Zichtbaar) lek aan een waterleiding
Lekkende kraan (gevaar voor blijvende schade)

Verstopt toilet

Lek aan een gasleiding (gevaarlijke situatie)

Elektriciteitspanne (geen elektriciteit meer in een
of meerdere ruimtes van het gebouw)

Geen toegang tot het gebouw of een deel daarvan

Blikseminslag
Gebroken ruit

Herstellingen die niet worden
gedekt door de verzekering
•

Plaatsing van nieuwe dakpannen

•

Definitieve herstelling van het zinkwerk en de buizen

•

Plaatsing van een nieuwe afvoerpijp

•

Opsporing van een lek in een onzichtbare
waterleiding. Als de waterleiding in kwestie niet
blootligt, kunnen we alleen de kraan toedraaien.

•

Definitieve herstelling

•

Vervanging van grote onderdelen die niet meteen
voorhanden zijn

Ontstopping van het toilet

•

Lediging van de septische put

•

Hulp bij het contacteren van de netbeheerder

•

•

Advies om de veiligheid te waarborgen

Onze hersteller kan ter plaatse niets doen. Deze
gevaarlijke situatie vereist altijd de tussenkomst van uw
netbeheerder.

•

Opsporing van de oorzaak van de panne

•

Herstelling elektriciteitsvoorziening (indien mogelijk)

•

Meting verliezen/kortsluiting en locatie daarvan
bepalen

•

Vervanging van een lamp

•

Uitschakelen van het apparaat dat de zorgwekkende
situatie veroorzaakt en loskoppelen van het
elektriciteitsnet

•

Herstelling of vervanging van het apparaat

•

Vervanging van de zekering

•

Aansluiting koelkast of diepvriezer op ander stopcontact

•

Sluiten van het raam of de deur door schrijnwerken

•

Neerlaten van de rolluiken

•

Plaatsing van een of meerdere sloten (naargelang de
beschikbaarheid)

•

Openen van de deur door een slotenmaker

•

Plaatsing van een zeil op het dak

•

Plaatsing van een zeil over de schoorsteen

•

Installatie van een noodaftakking naar de meter

•

Schoonmaak

•

Sluiten van het raam of de deur door schrijnwerken

Alle interventies worden door de verzekering gedekt

•

Vervanging van de elektriciteitsleiding

