
Categorie Productnaam Doelgroepomschrijving

Motorrijtuigen Motor Geschikt voor de eigenaar van een motorfiets voor dagelijks gebruik.

Klassieker Auto De doelgroep van de Oldtimerverzekering is de eigenaar van een oldtimer met een vaste 

getaxeerde waarde. Hij/zij heeft naast de oldtimer een ander motorrijtuig voor dagelijks 

gebruik.

Personenauto De eigenaar van een middenklasse tot zeer kostbare auto (cataloguswaarde meer dan € 

80.000 en een minimale aanschafwaarde van € 50.000) die behoefte heeft aan een goede WA 

verzekering gecombineerd met een cascodekking met zeer uitgebreide voorwaarden. De auto 

mag in tegenstelling tot eerst niet ouder zijn dan 10 jaar. 

Recreatieverzekering Recreatiewoningverzekering Geschikt voor de particuliere eigenaar van een recreatiewoning. Hij/zij heeft naast de 

recreatiewoning een eerste woning waarin hij/zij verblijft.

Golfverzekering Geschikt voor golfers. Iedereen die golft kan een golfverzekering aanvragen.

Camperverzekering Geschikt voor particulieren die een kampeerauto met een Nederlands kenteken bezitten en 

zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die kampeerauto. En voor het 

financiële risico van schade die met de kampeerauto aan anderen wordt toegebracht en 

waarvoor die particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.

Caravanverzekering Geschikt voor particulieren die een caravan of vouwwagen bezitten en zich willen verzekeren 

voor het financiële risico van schade aan of door de toercaravan of vouwwagen.

Bootverzekering Geschikt voor particulieren die een boot bezitten met een vaste ligplaats in Nederland. Het 

product is bedoeld voor particulieren die zich willen verzekeren voor het financiële risico van 

schade aan de boot. Daarnaast is het product bedoeld voor het afdekken van het financiële 

risico bij een aanvaring waarvoor de particulier aansprakelijk is.

Het klantbelang staat bij ons voorop, wij vinden het hierbij van belang dat de verzekeringen die wij voeren passen bij de klant en de risico’s die de klant loopt. In dit document vindt 

u de doelgroepomschrijvingen terug van alle verzekeringen. Per verzekering kunt u de beoogde doelgroep nagaan. Deze doelgroepomschrijving is afkomstig uit de Product Approvals 

en Reviews van ons. 

Voor de kenmerken van de betreffende verzekeringen kunt u de verzekeringskaarten (www.ansvar-idea.nl/verzekeringskaarten), de voorwaarden en brochures raadplegen. Onze 

distributiestrategie bij deze verzekeringen is dat bij al deze verzekeringen bemiddeling en/of advisering plaatsvindt door een met ons rechtstreeks samenwerkende 

assurantieadviseur of een adviseur die via een serviceprovider met ons samenwerkt

Doelgroepomschrijving


