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U geniet 4 waarborgen: 

• bijstand	aan	de	woning,

• bijstand	aan	bewoners,

• contactservice	voor	klusjesdiensten,

• info-	en	adviesservice

Hoe onderschrijven? 

• Bij uw contactpersoon bij JETAMM. 
  Kom even bij ons langs. 
  We geven u graag advies op maat.
• Online via www.jetamm.be   
• Telefonisch via +32 472 79 85 12 of +32 475 42 63 70

Hoeveel kost House Assist?
€ 109/jaar

Europ Assistance (Belgium) N.V., RPR 0457.247.904, erkend onder codenummer 1401 om de 
takken 01, 09, 13, 15, 16, 18 (Bijstand) uit te oefenen (K.B. van 02.12.96, B.S. van 21.12.96) 
en 47696 als verzekeringsmakelaar, waarvan de hoofdzetel is gevestigd: Triomflaan 172 te 
1160 Brussel.

Er dient een wachttijd van 15 dagen gerespecteerd te worden, alvorens de garantie in werking 
treedt. Deze folder bevat onze belangrijkste prestaties en is niet bindend. Gedetailleerde infor-
matie over onze prestaties vindt u in de algemene voorwaarden van het House Assist-contract. 
Europ Assistance (Belgium) nv, erkend onder codenummer FSMA 1401.

Waarom House Assist van 
Europ Assistance? 

• Een	defecte	verwarmingsketel,	een	verstopte	leiding,

een	stroompanne	…

• Een	beschadigd	raam,	een	verloren	huissleutel,

een	geblokkeerde	garagepoort	…

• Een	kind	dat	zich	in	een	kamer	heeft	opgesloten,

een	kat	die	niet	meer	uit	de	boom	durft	te	komen,

een	wespennest	in	de	tuin	…

• Een	inbraak	in	uw	woonplaats	terwijl	u	op	reis	bent	…

• U	overweegt	te	verhuizen	en	u	wenst	zich	te	vrijwaren

van	elk	probleem	dat	uw	installaties	kan	treffen…

Op een dag worden we bij ons thuis allemaal met een 
noodgeval geconfronteerd. 
Op	welke	hersteller	kunt	u	dan	een	beroep	doen?	Staat	hij	

dag	en	nacht	paraat?	Kunt	u	hem	vertrouwen?	Wat	indien	

het	probleem	niet	meteen	opgelost	kan	worden	of	uw	huis	

onbewoonbaar	is?	

Met	House Assist	kan	u	een	beroep	doen	op	de	efficiëntie	

van	Europ Assistance:	wij	sturen	snel	een	specialist	die	u	

uit	de	nood	helpt.

HOUSE ASSIST
24u op 24 bijstand aan uw woning

www.blog.europ-assistance.be



Bijstand aan de woning 

Met House Assist komt Europ Assistance 24 uur op 24  

tussen in noodsituaties bij u thuis om voorlopige 

herstellingen uit te voeren.

•	 Laat	 uw	 verwarmingsketel	 het	 plots	 afweten?	 Doet	 uw	

boiler	het	niet	meer? Wij sturen binnen de 24 uur een 

verwarmingstechnicus!

•	 Kunt	u	na	een	stroomonderbreking	in	huis	de	elektriciteit	

niet	opnieuw	inschakelen? Wij sturen een elektricien.

•	 Sluit	één	van	uw	buitendeuren	of	-vensters	niet	meer	of	

is	er	één	stuk? Wij komen uw woning beveiligen en we 

vervangen indien nodig de sloten.

•	 Een	 lek	 in	de	waterleiding	of	een	verstopt	 sanitair?	Wij 

sturen een loodgieter.

•	 Last	van	een	wespennest	in	huis	of	in	uw	tuin? Wij sturen 

een specialist ter plaatse.

We	staan	ook	klaar	bij	problemen	met	ondergrondse	tanks,	

schade	aan	uw	dak,	wanneer	een	boom	op	uw	huis	dreigt	

te	vallen	…

Bijstand aan bewoners 

Met House Assist helpt Europ Assistance u ook wanneer 

een incident aan uw woonplaats nare gevolgen heeft.

•	 Kan	uw	defecte	verwarmingsketel,	boiler	of	elektriciteits–

installatie	 niet	 binnen	 de	 24	 uur	 hersteld	 worden? Dan 

zorgen wij voor een tussenoplossing en indien nodig kan 

heel uw gezin op onze kosten elders logeren.

•	 U	hebt	uw	huissleutel	verloren	of	uw	kind	zit	opgesloten	

in	een	kamer? Wij sturen onmiddellijk een slotenmaker.

•	 Is	 uw	 huis	 onbewoonbaar	 na	 een	 ernstig	 schade-	

geval? Wij helpen u elders aan logies, zorgen ervoor 

dat uw huis bewaakt wordt, vervoeren uw meubelen,  

organiseren kinderopvang en bezorgen u indien nodig 

een vervangwagen.

•	 Is	 er	 in	 uw	 huis	 ingebroken	 terwijl	 u	 in	 het	 buitenland	

bent?	 Wij repatriëren u en zorgen voor een vervang- 

wagen wanneer uw wagen ter plekke moet blijven.

•	 Is	uw	garagepoort	niet	open	te	krijgen	en	staat	uw	auto	

dus	achter	slot	en	grendel? Wij bezorgen u een vervang-

wagen.

We	staan	ook	meteen	paraat	om	uw	hond	of	kat	uit	benarde	

situaties	te	redden.

Wij maken er werk van om een beschikbare 
vakman te vinden die aan uw wensen voldoet.

Hij neemt contact met u op en maakt een 
prijsofferte. De kosten van de prestaties worden 

rechtstreeks tussen u en de hulpverlener geregeld 
tegen het tarief dat u samen hebt afgesproken.

Met House Assist sturen we onmiddellijk 
een vakman om u uit de nood te helpen.

Wij betalen de verplaatsingskosten, werkuren 
en wisselstukken tot € 400 (inclusief BTW), 

waaronder € 50 voor de wisselstukken.

Met House Assist geniet u van de ervaring
van Europ Assistance om u snel een complete 

en persoonlijke bijstand te bieden.

Klusjes en diensten 

Met House Assist geeft Europ Assistance u ook toegang 

tot een netwerk van vaklui die bij u thuis karweitjes 

komen opknappen.

•	 Moet	er	een	schakelaar	geplaatst	worden?	Moet	er	een	

kraantje	verplaatst	worden?	Moet	er	een	kast	in	elkaar	

gezet	worden?	Moet	er	ergens	geverfd	worden?

•	 Zoekt	u	een	bewaker	voor	uw	gezelschapsdier?	Wilt	u	

dat	uw	huis	bewaakt	wordt	tijdens	uw	vakantie?

Informatie en advies 

Dankzij House Assist staat ons team te uwer beschikking 

om u te informeren over administratieve en juridische 

stappen in verband met uw woning (schadegevallen, 

verhuis, aankoop…).


