
denkt met je mee

EP:SERVICEPLAN  
Uitgebreide dekking, voordelige premie!

ALS JE ZORGELOOS  

WILT GENIETEN

Al vanaf 3,-
PER MAAND



VANAF DAG 1 UITSTEKENDE DEKKING  
BIJ SCHADE OF DIEFSTAL 
Voor alle merken TV’s, wasmachines, laptops enz.



Direct ingaande dekking
Met EP:Serviceplan Flex ben je vanaf de eerste dag van je aankoop verzekerd tegen 
de dure reparatiekosten voor je nieuwe televisie, (af-)wasmachine, koelkast,  
vriezer, tablet of camera. En ook de apparaten die je al bezit, kun je verzekeren. 
Hierbij speelt de leeftijd van het apparaat geen rol. In geval van total loss gaat jouw 
EP:Serviceplan Flex verder op het vervangende apparaat.

Voordelig en flexibel
Het EP:Serviceplan Flex biedt een uitgebreide aanvulling op jouw wettelijke rechten 
en de fabrieksgarantie. De looptijd van EP:Serviceplan Flex is één jaar en daarna 
maandelijks opzegbaar.

Voorkom hoge reparatiekosten
Er kunnen met jouw nieuwe apparaat allerlei ongelukjes gebeuren: je vergeet je 
broekzakken te legen en wast per abuis een muntstuk mee, waardoor de pomp van 
je wasmachine vastloopt. Je stoot per abuis een kop koffie over het toetsenbord van 
je laptop. Of je laat je tablet op de grond vallen met als gevolg een gebroken display. 
In deze gevallen zorgen wij ervoor dat jouw apparaat kosteloos wordt gerepareerd, 
zodat je daar geen omkijken naar hebt.

Aankoopbijdrage
En als reparatie niet meer mogelijk is, dan vergoedt de verzekeraar tenminste €150,- 
voor de aanschaf van een vervangend apparaat, tenzij de dagwaarde hoger is. Na 
de eerste twee verzekeringsjaren stijgt de minimale aankoopbijdrage met €25,- per 
jaar, wanneer er tussentijds geen schade wordt geclaimd. De aankoopbijdrage is altijd 
beperkt tot de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de aanschaf van een vervangend 
apparaat.

Premiumdekking
Voor slechts € 2,- per maand extra heb je de meest uitgebreide dekking. Dan zijn 
ook schades door slijtage, nalatigheid en ongevallen gedekt. Ook de schade aan de 
inhoud van je wasmachine, wasdroger of vriezer. Verder geldt een dekking voor  
gegevensherstel bij schade aan notebooks en desktops. Kijk in de voorwaarden 
voor de maximale vergoedingen.

Diefstaldekking
En wil je ook de uitgebreide diefstaldekking dan betaal je hiervoor €2,- per maand 
extra.



VERGOEDING REPARATIEKOSTEN

Vergoeding reparatiekosten  
bij defecten door:  

Fabrieks- 
garantie

WERTGARANTIE 
EP:Serviceplan Flex

Basisdekking

Materiaalfouten

Constructiefouten

Productiefouten

Elektronische schade

Valschade

Vocht-/Waterschade

Ondeskundig gebruik

Kalkafzetting

Verstopping

Implosie/Explosie

Brand-/Bliksemschade

Premiumdekking

Slijtage

Nalatigheid

Ongevallen

Lager- en motorschade

Breuk van glaskeramiek

Gevolgschades
(Verschroeide of beschadigde kleding door defect)  

of (Bedorven levensmiddelen door defect)

Diefstaldekking

Diefstal

* Na afloop van de fabrieksgarantie en naast de wettelijke rechten.

*

*

*



OVERZICHT PREMIES*

Aanschafprijs per apparaat (incl. btw) Premie per maand

Basisdekking
Tot € 1.000,-  € 3,-
Tot € 2.000,-  € 4,-
Tot € 10.000,-  € 6,-

Premiumdekking
Alle prijsklassen  + € 2,-

Diefstal- en verliesdekking
Alle prijsklassen  + € 2,-

* Incl. 21% assurantiebelasting     

Liever ineens betalen? 
Je kunt EP:Serviceplan Flex ook direct voor een periode van 36 of 60 maanden 
afsluiten. Je betaalt dan eenmalig een bedrag en ontvangt respectievelijk 5 of 10% 
korting (afgerond in hele euro’s). Jouw aankoop is dan direct voor de gehele geko-
zen periode uitstekend verzekerd. Aan het eind van de periode ontvang je bericht en 
kan de verzekering omgezet worden naar betaling per maand.

Wilt u meer weten?
EP:Serviceplan Flex is een verzeke-
ringsproduct van WERTGARANTIE 
SE. Voor meer informatie of de  
volledige voorwaarden, vraag je  
dealer of kijk op www.ep.nl.  
Overigens krijg je na het afsluiten van 
het EP:Serviceplan Flex jouw  
polis, de voorwaarden en het  
informatie document per mail  
toegestuurd.  



denkt met je mee

IK HEB SCHADE. WAT MOET IK DOEN?
   Je meldt de schade bij de winkel of reparatiebedrijf waar je het EP:Service-
plan Flex hebt afgesloten of je belt WERTGARANTIE op nummer 088-2500600.

   Afhankelijk van het apparaat word je thuis bezocht door een monteur,  
of je stuurt het apparaat naar een geautoriseerd reparatiebedrijf.

  Jouw apparaat wordt professioneel gerepareerd en je betaalt hiervoor niets.

      Is reparatie niet meer mogelijk? Je ontvangt van WERTGARANTIE de 
dagwaarde of minimaal €150,- voor de aanschaf van een nieuw apparaat.
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