
Lekker wonenwonen
trends & tips voor woongenot

Interpolis. Glashelder



Een glasheldere voorbereiding
op uw hypotheekgesprek

Uitleg, functie van de woonwaaier 
aan de klant (in je/jij): woon- en 
lifestyle trends koppelen aan weetjes 
over woonverzekeringen in combi-
natie met preventie. Iquiscing eu feu 

feu feum quat aliquis sendio odolor-
tie er sed ming estrud tet doluptate 
faccum ip ex eriustrud tet, velit lum 
quisiscilis nosto et prat. Ut lummolo-
bore dip ex ent enim vel eniamcorer 

acipis nos dignim ip eril ut prat at. 
Ut adit nibh eu faccum euisisl dipisi 
etum volore feuipsustrud erostin 
utpatum modipsu scilis am irit.

Troep moet. Dat is een trend. 
Chaotiserend inrichten. Ook dat is 
hip. krullen en tierelantijnen zijn uit. 
Van alle tijden blijft de zoektocht 
naar ouderwetse huiselijkheid.  

Knusse sferen als tegenhanger van 
een hectisch leven. Modern of klas-
siek, uiteindelijk gaat het erom dat 
jij je prettig voelt in jouw huis. En op 
het gemak. Met deze woonwaaier 

vang je twee vliegen in één klap: 
trends over wooncomfort én tips 
voor een verzekerd veilig gevoel.



Rookmelder 
of onderzetter?

De rookmelder hoort niet thuis in de 

keukenla. Toch ligt hij daar in 70% van de 

huishoudens.

Daarom: de lucht in met die rookmelder.

Rooksignalen > morsetekens > geeltjes > intercom > SMS > spraakcomputers  



Verstoppertje 
of blusdeken?

Wist je dat een deken naast warmte ook 
veiligheid biedt in acute noodsituaties?

Daarom: houd de blusdeken binnen 
handbereik.

Kom je vanmiddag bij MIJ spelen?



Verlengsnoer 
of ontploffi ngs-
mechanisme?

Een opgerold snoer kan eerst gaan sis-

sen, dan smelten en vervolgens in brand 

vliegen.

Daarom: maak maximale meters met de 

kabelhaspel.

Lang leve het draadloze leven



Poetsdoek 
of brandbom?

Maak je handen niet vies aan huishoudelijk 

vuil; ook niet aan vlamvattende chemicaliën 

in de poetsdoek.

Daarom: een gebruikte poetsdoek hoort in 

de container.

Uitgesterkt voortafelen, 

tafelen en natafelen.



Gewenst 
binnenkomen of 
ongewenst 
binnenlaten?

Een uitnodigende tuin is een uitnodiging 

voor inbrekers. 

Daarom: sluit alles af voordat je gaat klus-

sen op zolder.
Babygroen, appeltjesgroen, fris groen,

pastelgroen en donkergroen in de stad.



Privacy 
of camoufl age? 

Prachtig, die aanplanting voor de deur. Plus 

een dankbare schuilplek voor dieven.

Daarom: houd het zicht op voordeuren en 

ramen vrij.

De velvets zijn in opmars:
zachte, aaibare stoffen. 
           
lekker licht, 
lekker afsluitend, 
lekker knus.



Fort 
of gevangenis?

Sleutels en sloten zijn er in alle soorten en 

maten.

Daarom: kies enkel erkend, inbraakwerend 

materiaal.

Weekeindetip: een koninklijk begin 
van de dag met een vorstelijk ontbijt 
in een keizerlijke sfeer.



Voordeursleutel of 
toegangskaartje?

Bedenk 15 plaatsen om de huissleutel 

buiten te verstoppen... inbrekers kennen er 

altijd ééntje meer.

Daarom; zorg voor goed sleutelbeheer, 

bijvoorbeeld in samenwerking met de 

buren.

Stemherkenning als identifi catie bij 
  woonhuizen is nú nog toekomstmuziek.



Afvalbak 
of opstapje?

Je hoeft niet op turnen te zitten om een 

container te kunnen beklimmen.

Daarom: bied anderen geen bruggetje naar 

privébezittingen.

Goed tuin-
gereedschap 
is het halve 
werk.



Basketbalnet 
of UFO?

Eén keer zwaar weer en het regent 

scherven.

Daarom: de kelder of tuinkast zijn veilige 

opbergplekken voor zomerpotten en 

hangbakken.

1 Liter bouillon, 40 gram rijst, 1 theelepel citroensap, half kopje versgeplukte 

viooltjes; laat rijst 20 minuten garen in bouillon, voeg viooltjes en citroen toe en 

laat de viooltjessoep 2 minuten zacht intrekken.



Oude eik  
of dode eik?  

Hoe ouder hoe mooier de boom. Maar dan 

wel zonder dode takken.

Daarom: snoeitips op www.groeninfo.com.

Met patina 
maak je in een 
handomdraai 
antieke 
effecten 
op nieuw 
materiaal.



French balcony of 
springplank?

Het is een open deur: 

kinderen experimenteren graag achter 

openstaande deuren of ramen.

Daarom: versper de weg naar frisse lucht.

Prikkel de emotionele kant van jouw hersenen: 

een subtiele huisgeur en je bent nét even gelukkiger.



Stopcontact  
of eindstation?

Welke vingertjes passen wel en welke 

vingertjes passen niet in die gaatjes?

Daarom: afdekplaatjes.

De comeback van de kroonluchter.



Glijbaan 
of klimrek? 

Alles wat van boven komt, gaat per defi nitie 

naar beneden. 

Daarom: een veiligheidsrekje bovenaan en 

een hekje onderaan de trap.
In de top 5 van het verjaardagsverlanglijstje: de trampoline.



Hulp in huis 
of eerste hulp?

Giftig is gelijk aan levensgevaarlijk.

Daarom: schoonmaakmiddelen horen hoog 

opgeborgen.

Nieuwste keukentrend: mannen achter het fornuis.



Avondmaal 
of linke soep?

Jonge onderzoekertjes hebben grijpgrage 

handjes.

Daarom: kids uit de keuken tijdens het 

kokkerellen.

Geen zin 
in de afwas? 
www.thuisbezorgd.nl



Vakantiefoto 
of laatste groet?

Jouw naasten hebben wel iets anders 

aan hun hoofd dan fi nanciën als ze 

ontroostbaar zijn.

Daarom: regel zélf de zaken rondom 

jouw overlijden.Vereeuwig jezelf op doek, in brons of digitaal.



In vuur 
of in vlam?

Sneller betekent niet altijd verstandiger.

Daarom: gebruik de wasdroger of hang fijn 

wasgoed uit op een droogrek.

Less is more.



Ontspannen
of buiten westen?

“Hé, slaapkop, wakker worden... word 

nu eens wakker?!” Vast slapen lijkt veel 

op helemaal in coma.

Daarom: check bij twijfel direct of er iets 

aan de hand is.Waag de sprong in het diepe in een XXL-badkuip.



Stand-by
of unplugged?

Stof en warmte hébben iets samen. 

Zoveel, dat als je ze bij elkaar voegt, ze 

in vuur en vlam staan.

 

Daarom: zet computers en televisies 

uit in plaats van stand-by. Dat scheelt 

tevens zo’n 30,00 energiekosten per jaar.

Internet via het televisiescherm
en televisieprogramma’s op 
het computerbeeldscherm.



Gezellig knetterend 
of heftig knallend?

Aanslag in het schoorsteenkanaal is 

zeer brandbaar.

Daarom: doe alleen zaken met een 

erkend schoorsteenveger, buiten het 

stookseizoen.

Fikkie stoken in een jongensdroom van álle tijden.



Bittere noodzaak
of sfeer?

Bittere noodzaak én sfeer. Tuinverlich-

ting is romantisch en maakt onzichtbare 

indringers zichtbaar.

Daarom: kies óók voor buitenverlichting 

die op beweging reageert.

Bij elke stap in de spotlichten.



Mooi rood 
of over de rooie?

Die mooie, rode bank of stoel blijkt bij 

afl evering toch niet zo mooi rood. De 

leverancier doet alsof zijn neus bloed. 

Wat nu? 

Daarom: regel bijstand vooraf, dan komt 

er altijd iemand voor jouw rechten op.

De betonlook is weer terug van weggeweest.



Lichtpuntje 
of minpuntje?

Goed: Kaarsen hoog en droog. 

Fout: Kaarsen in de boekenkast.

 

Daarom: de juiste plek voor de juiste sfeer.

Sssssssssssssssssssssst......



Verzeker jezelf van permanent woongenot. Denkt daarbij verder 
dan de inboedel. Zoals de woning zelf. Wat als die onverzekerd 
brandt? Weg huis, de hypotheekschuld blijft. Aansprakelijk-
heid. Die keert bijvoorbeeld uit als een afgewaaide dakpan de 
auto van de buurman beschadigt. Rechtsbijstand: handig bij 
confl icten met een aannemer die de serre scheef aanbouwt. 
Hypotheekbescherming als je de maandeijkse lasten door 
arbeidsongeschiktheid niet meer kunt ophoesten. En wat bij 
(onverwacht) overlijden? Wat fi jn als jouw partner dan gewoon 
in jullie huis kan blijven wonen. Redenen genoeg dus voor een 
goed adviesgesprek over comfortabel en veilig wonen.

Heb je vragen over woonverzekeringen? 

Neem contact op met de Rabobankadviseur.



Veilig wonen

Interpolis. Glashelder

Deze woonwaaier is een voorproefje. Van een veel dikkere versie. 
Woonverzekeringen zijn niet meer weg te denken als het gaat om 
modern en prettig wonen. Deze waaier is méér dan een mooi 
product vol trends en tips: het zet het belang van veilig wonen op 
jouw agenda. Ben je geïnteresseerd in deze informatie? Laat het we-
ten via woonwaaier@interpolis.nl. Zo ja, dan komt er een 
variant waarin het hele spectrum over woongenot en veilig wonen 
staat gepresenteerd.


