
Als Officier in opleiding zijn verzekeringen niet iets waar u zich dagelijks mee bezig houdt. Prinsenland Adviseurs  
heeft in samenspraak met het Cadettencorps een verzekeringspakket ontwikkeld voor Cadetten en Adelborsten. 
Vanwege de speciale werk- en leeromgeving zijn de verzekeringen binnen dit pakket veelal op maat gemaakt. 

Waarom Defensieverzekering voor Cadetten en Adelborsten?

•  Reguliere verzekeringen bieden geen of geen adequate dekking
•  De kans is groot dat U geen dekking meer heeft middels verzekeringen ouders
•  Forse korting op de standaard maatschappijtarieven
•  Gemak 
•  Ondersteuning door professionals, wij zijn uw belangenbehartiger

Voordelen Defensieverzekering Prinsenland Adviseurs

•  Meer dan 30 jaar ervaring met Defensiepersoneel
•   Experts op het gebied van verzekeren bijzondere risico’s
•  Hulp bij afhandeling van schades
•   Kosteloze persoonlijke digitale polismap en App
•  Eenvoudig online schade-afhandeling

Eveneens kunt u met al uw overige financiële vraagstukken bij ons 
terecht. Wij geven onder andere hypotheekadvies (Defensiehypotheek). 
Binnen ons netwerk kunt u gebruik maken van voordelige taxaties, 
notarissen, bouwtechnische keuringen en makelaardij. 

Defensieverzekering Cadet en Adelborst

“Bijzondere 
beroepsgroep, 
bijzondere 
voorwaarden”



 Inboedelverzekering legeringskamer en schip - All risks
Tijdens uw opleiding deelt u doorgaans een kamer met één of meerdere collega’s.  
Defensie is niet verantwoordelijk indien uw spullen beschadigd raken of gestolen worden. 
Deze inboedelverzekering biedt dekking tegen veel voorkomende schadeoorzaken.  
Uw inboedel op legeringskamer (of schip) waar u via Defensie een kamer bewoond is 
verzekerd, ook tijdens uw VTO*. 

Let op, reguliere inboedelverzekeringen bieden om meerdere redenen geen of geen 
adequate dekking. 

*  Uitgezonderd VTO op een buitenlandse locatie. Is dit voor u het geval? Neem hiervoor contact  
met ons op, wij hebben hier passende verzekeringsproducten voor. 

 Doorlopende reisverzekering 
Deze verzekering biedt dekking voor vooraf geboekte privéreizen en trips. Door het  
doorlopende karakter hoeft niet bij iedere reis afzonderlijk een verzekering te worden  
afgesloten. Dit biedt u gemak en een kostenvoordeel. De volgende rubrieken zijn  
standaard verzekerd:
•  Werelddekking •  Bagagedekking 
•  Buitengewone kosten •  Geld
•   Medische kosten •  Ongevallen
•  Wintersport •   Avontuurlijke sporten (ook winter)
•  Onderwatersport •  Doorlopende annuleringsdekking

Afgestudeerd aan KMA / KIM?
Dit semi-collectieve verzekeringspakket kan naar eigen wens worden omgezet in een  
maatwerk- Defensieverzekering, gebaseerd op de specifieke situatie en wens van de  
individuele militair (en gezin). Op dit pakket leveren wij eveneens een korting ten opzichte  
van de reguliere maatschappijtarieven.
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Defensieverzekering Cadet en Adelborst

 Aansprakelijkheidsverzekering  
De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schades die u aan derden toebrengt. 
Dekking maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis per Cadet / Adelborst.

Premiekorting voor Cadetten en Adelborsten
Wij leveren dit pakket aan verzekeringen tegen fors gereduceerde maatschappijtarieven. 
Voorwaarden om van de gereduceerde tarieven gebruik te kunnen maken:
Cadet   Lidmaatschap Cadettencorps
Adelborst  Lidmaatschap Koninklijke Vereniging Marine Officieren

Uiteraard kunt u iedere gewenste verzekering, van auto-, ongevallen-, rechtsbijstand- tot 
caravanverzekering etc, toevoegen aan dit verzekeringspakket. Uw polissen kunt u terug  
vinden in uw persoonlijke digitale polismap.
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Prinsenland Adviseurs biedt u een gratis app aan!

DOWNLOAD DE GRATIS APP

Beschikbaar voor 
IOS & Android

DOWNLOAD 
voor Android

DOWNLOAD 
voor iOS

DOWNLOAD
voor iOS 

DOWNLOAD
voor Android


