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Nieuw: Digitale polismap
Westenburg Assurantiën introduceert
binnenkort een nieuwe dienst: de Digitale
Polismap. Hierin ziet u snel en
overzichtelijk welke verzekeringen u bij
ons heeft lopen. De functionaliteit wordt
op korte termijn uitgebreid met meer
mogelijkheden, zodat u ook belangrijke
documenten, zoals polisaanhangsel,
facturen en uw groene kaart kunt inzien.
In de komende tijd ontvangt u de
gebruikersnaam, wachtwoord en het
webadres van uw Digitale Polismap. Voor
de verzekeringen in het Westenburg
Particulier pakket geldt dat de nieuwe
polissen en belangrijke documenten vanaf
eind maart in de Digitale Polismap voor u
beschikbaar zullen zijn.

Westenburg & Regiobank
Al een ruime tijd hebben Westenburg en
de Regiobank een
samenwerkingsverband. Maar wat is de
Regiobank nu precies en wat biedt de
Regiobank? En wat is de rol van
Westenburg bij de Regiobank? Lees

1

verder....

Gaat u op wintersport?
Bij de reisverzekering in het WES pakket kan de optie skiën / snowboarden
worden meeverzekerd. Als u ook de optie bagage heeft meeverzekerd, vallen
onderstaande punten onder deze dekking:
- Ski- & Snowboarduitrusting
- In het buitenland gehuurde wintersportartikelen
- Kosten van skipassen, skilessen en gehuurde ski uitrusting als u door een
ongeval of voortijdige terugkeer geen gebruik meer van kunt maken. Alleen de
kosten van de
niet-gebruikte dagen zullen worden vergoed.
Wilt u meer informatie over deze optie in de reisverzekering, neem dan contact op
via mail: info@westenburg.nl of via telefoon 076 - 529 02 90.

VERDER PRATEN?
Wilt u meer weten over wat wij u kunnen bieden?
Graag praten we met u over de mogelijkheden
NEEM CONTACT OP >

Claudius Prinsenlaan 111, 4817 HC Breda
Dorpstraat 13, 4661 HL Halsteren

T +31 (0)76 - 529 02 90
W westenburg.nl

Wilt u geen email meer van ons ontvangen, dan kunt u zich via onderstaande link afmelden.

Uitschrijven
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