
DÉ ADVISEUR VOOR 
HOORTOESTELLEN

Verlies, diefstal of beschadiging van uw hoorapparaat kan een behoorlijke impact 
hebben. Het communiceren met uw omgeving wordt lastiger en kan behoorlijke 
financiële consequenties hebben. Een verzekering die gemakkelijk en snel uw schade 
behandelt is dan wel zo prettig.

De Haan en Buis Verzekeringen staat al jaren bekend als 
dé adviseur voor hoortoestellen en hoorhulpmiddelen, 
zoals BAHA- en CI-toestellen en solo-apparatuur. Om de 
financiële gevolgen van verlies, diefstal of beschadiging van 
uw hoortoestel weg te nemen, attenderen wij u graag op 
onze speciaal voor hoortoestellen ontwikkelde verzekering. 

B E ZO E K :  H O O RTO E S T E L- D E H A A N E N B U I S . N L

VERZEKERING HOORAPPARATUUR

http://hoortoestel-dehaanenbuis.nl


B E ZO E K :  H O O RTO E S T E L- D E H A A N E N B U I S . N L

• Een ruime dekking tegen verlies, diefstal, vermissing en beschadiging.
• Dekking over de gehele wereld: binnenshuis, buitenshuis en op vakantie.
• Uitkering zonder afschrijvingen. Bij schade blijven wij uitkeren tot aan de maximaal 

verzekerde waarde op de polis, onder aftrek van het eigen risico.
• Snelle en gemakkelijke schadeafhandeling.

Op onze website www.hoortoestel-dehaanenbuis.nl vindt u een module om de premie te 
berekenen en kunt u de verzekering meteen aanvragen. Is de aanvraag bij ons binnen? Dan 
heeft u direct dekking.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Kerkstraat 58
1687 AS Wognum

0229-783040 
hoortoestel@dehaanenbuis.nl
hoortoestel-dehaanenbuis.nl

BIJ DE HAAN EN BUIS VERZEKERINGEN KUNT U REKENEN OP:

SNEL PREMIE BEREKENEN EN AFSLUITEN

HOORTOESTELVERZEKERING
In de jaren ‘90 van de vorige eeuw kwam De Haan 
en Buis als één van de eersten met een hoortoestel-
verzekering. Door een nauwe samenwerking 
met audiciens, ziekenhuizen en audiologische 
centra hebben we een goed verzekeringsproduct 
kunnen neerzetten. Veel slechthorenden kiezen 
voor onze hoortoestellenverzekering, omdat wij 
niet alleen het hoortoestel verzekeren, maar ook 
BAHA- en CI-toestellen en solo-apparatuur.

De Haan en Buis
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