Pack HUURDER

Huren zonder zorgen

Pack Huurder speelt in
op uw behoeften.
Bent u huurder? Huren biedt heel wat voordelen en het is
belangrijk dat u zich daar goed bij voelt. Net als eigenaars,
hebben ook huurders het recht om zorgeloos te genieten
van hun woonst.
Maar wie huren zegt, zegt ook huurovereenkomst, huurwaarborg, plaatsbeschrijving … Door onoplettendheid of
een gebrek aan informatie kunnen deze aspecten van het
huren al snel zeer vervelende gevolgen hebben.
Met Pack Huurder geniet u enkel de voordelen van huren!

Home, Sweet Home met Pack Huurder
voor 8 euro per maand (taksen inbegrepen)

JURIDISCHE ONDERSTEUNING
Juridische informatie en advies
Rond een huurcontract kunnen heel wat onduidelijkheden,
discussies of conflicten bestaan. Om u te helpen stelt
Pack Huurder een aantal specialisten ter beschikking die u
informeren en adviseren, bij elke vraag over uw contract.
Wilt u hulp bij het opmaken van de plaatsbeschrijving?
U krijgt van ons een lijst met officieel erkende experten die
dat onpartijdig kunnen doen en die de normen voor een goede
kwaliteit en dienstverlening respecteren.

“Ik heb een conflict met de
eigenaar en ik voel me
machteloos.
Wat kan ik doen?”

Verdediging in der minne van uw belangen
U bent het niet eens met de eigenaar en het wordt moeilijk om
nog met elkaar te praten? Onze specialisten helpen u om de
zaak voor u zo voordelig mogelijk in der minne te regelen.
“De eigenaar rekent me onterechte kosten aan en hij wil
de huurwaarborg niet vrijgeven!”

Vergoeding van kosten voor gerechtelijke procedure
Is er ondanks alles toch een gerechtelijke procedure nodig?
AG Insurance vergoedt de procedure-, advocaat- en
expertisekosten tot 25 000 euro.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Tot 2000 euro voorschot op de huurwaarborg &
500 euro bij voortijdige verhuis
“Het bedrijf waar mijn man werkte, is failliet. Mijn salaris
volstaat niet om de huur te betalen.”
Bepaalde omstandigheden kunnen ertoe leiden dat uzelf of
de eigenaar de huurovereenkomst vroeger moet beëindigen
dan voorzien. U zult dan een andere woonst moeten zoeken
en een nieuwe huurwaarborg moeten betalen, terwijl u de
vorige waarborg nog niet teruggekregen hebt.
Om u door deze moeilijke periode te helpen, schieten wij u
een bedrag voor gelijk aan 2 maand huur, met een maximum van 2000 euro. Bovendien vergoedt Pack Huurder tot
500 euro aan verhuiskosten.
“We moeten verhuizen omdat de zoon van de eigenaar in
het appartement komt wonen.”

Tot 750 euro voor tijdelijke huisvesting
“De herstelling van de verwarmingsketel duurt langer dan
verwacht. Onmogelijk om in het appartement te blijven
zonder verwarming en warm water.”
U moet snel voor een korte periode verhuizen omdat uw woonst
tijdelijk onbewoonbaar is? Uw woonst is niet toegankelijk omdat
de autoriteiten de toegang blokkeren? Met Pack Huurder krijgt u
een forfait van 150 euro per dag gedurende maximaal 5 dagen.
“Twee treinen zijn gebotst. Enkele wagons bevatten giftige
producten. De wijk wordt afgesloten en het is onmogelijk om
naar huis te keren … Dankzij Pack Huurder heeft het hele gezin
tijdelijk in een hotel kunnen verblijven tot het gevaar geweken
was.”

24 op 24 BIJSTAND
Een vakman helpt u uit de nood
“De garagepoort sluit niet meer en u wilt net vertrekken
voor een weekend aan zee?”
Met Pack Huurder kunt u 24 op 24 beroep doen op Bijstand
Huurder. Onze dienst stuurt een vakman ter plaatse (loodgieter,
elektricien, slotenmaker, …) als een onverwachte gebeurtenis
het normale gebruik van uw woonst verhindert en een snelle
tussenkomst noodzakelijk is. Bovendien vergoedt AG Insurance
de kosten van de eerste 2 werkuren (met een maximum van
200 euro), zonder vrijstelling en tot 3 keer per jaar!

7 goede redenen
om u te beschermen
met Pack Huurder
JURIDISCHE ONDERSTEUNING
1. Juridische informatie & advies
2. Verdediging in der minne van uw belangen
3. Vergoeding van alle kosten in het kader van de
gerechtelijke procedure

FINANCIËLE ONDERSTEUNING
4. Tot 2000 euro voorschot op de huurwaarborg
5. Tot 500 euro bij voortijdige verhuis
6. Tot 750 euro voor tijdelijke huisvesting

24 op 24 BIJSTAND
7. Een vakman helpt u uit de nood

Home,
Sweet Home
met Pack Huurder
voor 8 euro per maand
(taksen inbegrepen)

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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