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Van onder moeders vleugels:
KBC-Start2Rent zorgt voor een zorgeloze start
Er komt heel wat bij kijken als je het ouderlijke huis verlaat en een appartementje gaat huren:
nieuwe meubels kopen, je adres wijzigen, de huurwaarborg regelen en de nodige verzekeringen
sluiten. KBC maakt het de huurders van een appartement nu iets gemakkelijker. Vanaf vandaag
hebben ze de mogelijkheid via de KBC-website in een keer zowel een huurwaarborgspaarrekening
als een gezins- en woningpolis af te sluiten: KBC-Start2Rent.
-

-

Als een jongere een huurwaarborgspaarrekening opent, blijkt vaak dat er nog heel wat
misverstanden bestaan over de noodzaak van verzekeringen.
Uit onderzoek van KBC Verzekeringen bleek dat 10% van de jongeren tussen 25 en 34 jaar geen
verzekeringen heeft.
Jongeren denken vaak dat een huurder geen woningpolis nodig heeft. Toch is dat belangrijk,
zelfs al heeft de eigenaar van het gebouw een eigen brandverzekering. De huurder wordt immers
aansprakelijk gesteld voor de schade die door zijn toedoen ontstaat aan het gebouw of aan
derden, zoals brand door een imploderend televisietoestel of een defect elektrisch
verwarmingstoestel. De schade zal dan op de huurder worden verhaald. Bovendien beschermt de
woningpolis de inboedel (zoals meubels en huisraad) van de huurder.
Ook over de noodzaak van een gezinspolis bestaan nog veel misverstanden. Jongeren denken
vaak dat ze geen gezinspolis nodig hebben omdat ze geen gezin hebben. Dat klopt niet! Ook
de jongere kan materiële en/of lichamelijke schade veroorzaken aan derden en daarvoor
aansprakelijk worden gesteld.
Enkele voorbeelden:
- Op vakantie is de jongere samen met vrienden aan het frisbeeën op het strand. De frisbee kiest
zijn eigen weg en botst tegen het hoofd van een strandganger. Met een hersenschudding en
heel wat medische tests tot gevolg.
- Nadat hij de gemeenschappelijke gang voor zijn appartement heeft gedweild, vergeet de
huurder zijn dweil mee te nemen. Een andere bewoner glijdt uit en breekt zijn arm. De huurder
wordt aansprakelijk gesteld voor de schade.

KBC wil het huurders van appartementen daarom gemakkelijker maken en biedt vanaf vandaag via de
KBC-website drie noodzakelijke producten samen aan:
• de KBC-Huurwaarborgspaarrekening;
• de KBC-Woningpolis;
• de KBC-Gezinspolis.
KBC-Start2Rent is een onmisbare en pasklare oplossing voor de wettelijke en contractuele verplichtingen
van de huurder. Met KBC-Start2Rent hoeft de huurder van een appartement zich nergens zorgen over te
maken:
• de huurwaarborg staat veilig op een KBC-Huurwaarborgspaarrekening;
• het appartement en de persoonlijke spullen zijn verzekerd, inclusief een diefstalwaarborg;
• de huurdersaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid tegenover derden zijn verzekerd;
• bovendien geniet de huurder met KBC-Start2Rent een uitgebreide rechtsbijstand die heel wat
verder gaat dan de klassieke rechtsbijstand. KBC Verzekeringen biedt ook juridische bijstand bij
geschillen met de verhuurder. Dat is uniek op de markt.
Iedereen kan KBC-Start2Rent vanaf 2 april 2012 online aanvragen op www.kbc.be/start2rent.
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