
 

 

CDS PAKKETPOLIS 
Vertrouwd en voordelig pakket voor uw schadeverzekeringen 

 

 
 

Vertrouwd en voordelig verzekeren, dat is wat CDS Verzekeringen u kan 

bieden. Een snelle en goede afhandeling van eventuele schade en niet teveel premie 

betalen zijn voor u redenen om een CDS Pakketpolis af te sluiten. Overzicht 

houden op risico’s is een belangrijk punt en vraagt aandacht. Loopt u geen onnodig 

risico en betaalt u niet teveel? Reële vragen, waar u gelukkig niet dagelijks mee te 

maken heeft. Speciaal daarvoor is er de CDS Pakketpolis. Een voordelig pakket 

waarin al uw verzekeringen van verschillende aanbieders zijn gebundeld. U houdt 

daarmee overzicht en profiteert bovendien van korting op uw premie. Hoe meer 

verzekeringen u in de CDS Pakketpolis onderbrengt, hoe voordeliger het uitpakt. 

Uw pakketkorting kan oplopen tot wel 10%.   

 

 

Vertrouwd 

Met de CDS Pakketpolis stelt u eenvoudig uw 

eigen pakket van schadeverzekeringen samen, 

waardoor het helemaal op uw persoonlijke 

situatie is toegesneden. U heeft keuze uit een 

breed verzekeringsaanbod en kunt zelf bepalen 

wat u in uw pakket opneemt. Van reis- en 

rechtsbijstandverzekeringen tot verzekeringen 
voor uw auto, woonhuis, caravan of bromfiets.  

Uniek daarbij is dat u verzekeringen van 

verschillende gerenommeerde verzekeraars kunt 

opnemen in uw CDS Pakketpolis. En dat 

levert u korting op. Kiest u bijvoorbeeld een 

inboedelverzekering van ASR, een aansprakelijk-

heidsverzekering van Unigarant, een annulerings-

verzekering van de Europeesche en een 

rechtsbijstandverzekering van DAS, dan ontvangt 

u een pakketkorting van 10% op uw premie. 

Dit maakt uw premie een stuk aantrekkelijker 

dan wanneer u dezelfde vier verzekeringen 

afzonderlijk af zou sluiten. Heeft u meerdere 

motorrijtuigen in uw bezit? Ook daarvoor kunt u 

de verzekeringen opnemen in uw CDS 

Pakketpolis. Ieder motorrijtuig telt mee voor 

de pakketkorting! 

 

 

Voordelig 

Met de CDS Pakketpolis profiteert u van een 

voordelig tarief. Hoe meer verzekeringen u in 

uw pakket opneemt, hoe hoger uw korting. Sluit 

u bij ons bijvoorbeeld twee verzekeringen af, dan 

ontvangt u 5% korting op uw totale premie. Elke 

extra verzekering levert een hogere korting op. 

Bij vier of meer verzekeringen krijgt u op alle 

verzekeringen 10% pakketkorting. Daarnaast 

kunt u het gehele pakket in één bedrag per 
maand betalen. Dat is wel zo overzichtelijk. 

Uw pakketkorting 

Aantal verzekeringen               Korting 

Één verzekering              0% 

 

Twee verzekeringen              5% 

 

Drie verzekeringen              7,5% 

 

Vier of meer verzekeringen             10% 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Stel uw CDS Pakketpolis samen 

Alleen de schadeverzekeringen die u nodig hebt.  

Met de CDS Pakketpolis maakt u een persoonlijke 

selectie. Gaat u meerdere keren per jaar op vakantie? 

Dan mag een doorlopende reisverzekering niet 

ontbreken. Bent u in het bezit van een eigen woning? 

Dan hebt u zeker een woonhuisverzekering nodig. 

Ook uw vervoermiddelen kunt u binnen de CDS 

Pakketpolis verzekeren. Of het nu gaat om uw 

auto, uw (brom)fiets, uw motor of uw oldtimer.   

 

 

Wonen 

› Inboedelverzekering 

› Woonhuisverzekering 

Aansprakelijkheid 

› Aansprakelijkheidsverzekering  

voor u en uw gezin 

Rechtsbijstand 

› Rechtsbijstandverzekering  

voor u en uw gezin 

Ongevallen 

› Ongevallenverzekering 

Verkeer 

› Personenautoverzekering 

› Motorverzekering 

› Bromfietsverzekering 

› Fietsverzekering 

Recreatie 

› Doorlopende reisverzekering 

› Caravanverzekering 

› Kampeerautoverzekering 

› Pleziervaartuigenverzekering 

› Oldtimerverzekering 

 

 

 

 

 

 

Voordelen van de CDS Pakketpolis 

 Aantrekkelijke pakketkorting oplopend tot 10% 

 De beste oplossing bij schade 

 Snelle en soepele schadevergoeding 

 Gemakkelijk per maand betalen 

 Één aanspreekpunt: uw persoonlijk adviseur 

 

 

 

Wij zijn CDS Verzekeringen 

CDS Verzekeringen is een volmachtbedrijf dat met uw 

verzekeringsadviseur samenwerkt. Wij ondersteunen 

assurantietussenpersonen in hun adviesrol en werken 

daarnaast samen met verschillende grote verzekeraars. 

Namens deze verzekeraars bieden wij u toegang tot een 

compleet verzekeringsaanbod. Dit betekent dat wij bij de 

afgifte van uw polis, bij het afhandelen van schade en 

eventueel bij de betaling van uw verzekeringspremie bij u 

in beeld komen. Uw adviseur zal in alle gevallen uw 

aanspreekpunt blijven. En op de achtergrond zijn wij uw 

adviseur van dienst.  

 

 

Ook profiteren van de voordelen 

van de CDS Pakketpolis? Uw 

adviseur helpt u graag met het 

samenstellen van uw pakket. 
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