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Verzekerd van uw
mooiste dag
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klinken. Maanden van voorbereiding, waarin u alles tot

Wat bijvoorbeeld als uzelf of uw partner, één van uw familieleden of een

De bruiloftverzekering van TrouwZeker
is voorzien van een;

in de puntjes regelt om deze dag vlekkeloos te laten

getuige ernstig ziek wordt? Of wat als de geplande accommodatie on-

• Onkostendekking (alle gemaakte kosten van de bruiloft)

verlopen: een schitterende locatie, een diner met uw

bruikbaar is geworden? Dan valt niet alleen uw bruiloft in het water, maar

• Ongevallendekking (medische kosten en schade aan de

“JA ik wil!”. Het zal u nu al als muziek in de oren

dierbaren en een spetterend feest. Al met al dus een
bruiloft zoals een bruiloft hoort te zijn.
Maar ondanks het feit dat u alles tot in de puntjes
voorbereidt, laten sommige zaken zich niet voorspellen.
Zo kan het zo zijn dat u uw bruiloft moet afbreken
of annuleren. Op de bruiloft zelf of nog tijdens de
voorbereidingen.

Waarom een bruiloftverzekering?

ook de gemaakte kosten zijn volledig voor uw rekening. En wat doet u
als uw huwelijkscadeaus zijn beschadigd?
De bruiloftverzekering van TrouwZeker is er voor het annuleren, uitstellen,
voortijdig beëindigen of tussentijds onderbreken van de bruiloft. Daar-

Wat is er bijvoorbeeld meeverzekerd?
• Vliegtickets en/of hotelovernachtingen (mits deze betaald
worden door het bruidspaar)
• Aanschafkosten of huur van bruidskleding voor bruidspaar

trouwauto, et cetera)
• Objectendekking (schade aan huwelijkscadeaus, accessoires, et cetera)
• Wereldwijde dekking (dekking in bijna alle landen)

en bruidskinderen
• Huur van een trouwauto en volgauto’s
• Huur van de trouwlocatie
• Catering
• Inhuren van foto- en/of videograaf

naast kunt u bij TrouwZeker ook uw huwelijksjubileum of geregistreerd verzekeren!

Uiteraard kunt u zelf kiezen welke dekking u wenst:

• Huur van een muziekband of artiesten

TrouwZeker biedt u als bruidspaar de meest uitgebreide dekking tegen

de Standaard, de Plus of de All-in dekking.

• Huwelijkscadeaus
• Bruidskleding

een zéér scherpe premie.

• Trouwkaarten
• Et cetera

Wie zijn er meeverzekerd?
• Het bruidspaar
• Bloed -en aanverwanten 1e en 2e graad en degenen die met hen duurzaam samenleven in gezinsverband

Voordelen van de bruiloftverzekering van TrouwZeker

• Kinderen van broers en zusters van het bruidspaar

• U hebt bij TrouwZeker géén eigen risico

• Ooms en tantes van het bruidspaar en hun echtgenoten of degenen die met hen duurzaam samenleven in gezinsverband

• U kunt uw bruiloft te allen tijde annuleren (afhankelijk per polisvariant)

• Ceremoniemeester(s) en getuigen en hun echtgeno(o)t(e)

• U kunt de bruiloftverzekering 100% online afsluiten en ontvangt uw polis per e-mail

• Pleeg- en stiefkinderen, pleeg- en stiefouders, stiefbroers en -zusters

• U kunt de polis van TrouwZeker tot 14 dagen voor de bruiloft afsluiten

• De weddingplanner

• U kunt bij TrouwZeker uw huwelijksreis goedkoop laten meeverzekeren
• Zelfs bij ziekte of zwangerschap bekijkt TrouwZeker of u uw bruiloft hiertegen kunt verzekeren

ALLE GEMAAKTE KOSTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE BRUILOFT EN/OF HUWELIJKSFEEST ZIJN MIDDELS DE BRUILOFTVERZEKERING
VAN TROUWZEKER GOED VERZEKERD! VOOR SLECHTS EEN FRACTIE VAN DE TOTALE KOSTEN VAN DE BRUILOFT BENT U VIA DE

MET DE BRUILOFTVERZEKERING VAN TROUWZEKER ZIJN DIE “WAT ALS” VRAGEN NIET MEER VOOR UW REKENING, MAAR VOOR DE ONZE.

BRUILOFTVERZEKERING VAN TROUWZEKER VOLLEDIG VERZEKERD TEGEN ONVOORZIENE EN ONGEWENSTE OMSTANDIGHEDEN.

ZO KUNT U IN DE TUSSENTIJD ONBEZORGD GENIETEN VAN DE VOORBEREIDING EN NATUURLIJK VAN DE DAG ZELF.
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www.trouwzeker.nl
Bruiloftverzekering van TrouwZeker
U kunt op www.trouwzeker.nl simpel en snel uw verzekering afsluiten. De Bruiloftverzekering van TrouwZeker kan ook simpel en snel
worden afgesloten voor het vieren van jubilea of geregistreerd partnerschap. Op www.trouwzeker.nl vindt u nog veel meer informatie over
onze verzekering en alles wat met trouwen te maken heeft. Bellen kan natuurlijk ook: 088 5000 300

