
De WoonhuisGarantie® 
van WoningSchouw®

Alstublieft.
100% garantie 
op uw woning!

Ook aan- of verkopen 
zonder risico?

Voor slechts
e288,- 
volledig 

verzekerd tegen 
verborgen 
gebreken.

Neem vandaag nog contact met ons op en 
vraag naar uw persoonlijke activeringscode

met polisvoorwaarden!

www.woonhuisgarantie.nl
088 - 78 00 700

Geen risico met de 
WoonhuisGarantie:

•    Dekking tot €30.000,- op alle 
goedgekeurde onderdelen 

•    Dekking tot €10.000,- op alle  
verborgen gebreken

•    Installaties, keuken en keuken- 
inbouw meeverzekerd

•   Gaat in bij notariële overdracht

•   Ideaal voor kopers én verkopers

•  Looptijd 12 maanden

•    Minimale kosten, maximale  
dekking

100% garantie 

op uw woning 

voor slechts 
e288,- 



100% garantie 
op uw woning
Het klinkt bijna te mooi 
om waar te zijn…
Maar dat is het niet! 

Met de WoonhuisGarantie van WoningSchouw zijn 
kopers en verkopers voor slechts e 288,- gegarandeerd 
verzekerd tegen alle verborgen gebreken en goed-
gekeurde onderdelen in het bouwtechnisch rapport. 
En dat maar liefst 12 maanden lang! 

Géén risico 
Wél bouwkundige zekerheid. 
Al uw risico’s op verborgen gebreken zijn afgedekt, wat 
u veel tijd, geld en ergernis bespaart.

Versterkte onderhandelingspositie
Met de WoonhuisGarantie heeft uw woning flink wat streepjes 
voor ten opzichte van woningen zonder WoonhuisGarantie. 

Hogere attentiewaarde
De WoonhuisGarantie staat voor kwaliteit en zekerheid.  
Een uniek product waarmee u zich volop kunt onderscheiden.

Voordelen voor kopers
Verborgen gebreken. De naam zegt het al. Ze zijn er wel, 
maar u ziet ze niet. Ook bij de aankoop van uw woning 
kunt u hiermee te maken krijgen. Bij verborgen gebreken is 
het vaak lastig om de schade vergoed te krijgen.

Kopen met een gerust hart
Met de unieke WoonhuisGarantie van WoningSchouw 
heeft u recht op schadevergoeding. Dit geldt voor alle 
verborgen gebreken, goedgekeurde onderdelen in het 
bouwtechnisch rapport, installaties, keuken en keuken- 
inbouwapparatuur.

Voordelen voor verkopers 
U wilt uw woning zo goed mogelijk in de markt zetten. 
Opvallen tussen de rest van het woningaanbod. Een extra 
stimulans voor de verkoop. De WoonhuisGarantie zorgt 
voor optimale verkoopkansen.

Verkopen = Onderscheiden  

Hoe meer zekerheid u biedt, des te aantrekkelijker uw 
woning wordt. Met het bouwkundig rapport en de Woon-
huisGarantie verkoopt u een woning met 100% garantie. 
Juist in een tijd waarin transparantie belangrijk is, geeft 
dat een gerust en veilig gevoel!


