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AAN DE SLAG ALS PREVENTIEPARTNER 
Dit begint bij het versterken van de positie van de consument. De Woning Periodieke Keuring voor de 

opstalverzekering helpt schade en onverwachte hoge kosten voorkomen. 

AANLEIDING DUURZAAM LEVEN 
IS CIRCULAIR DOEN
Op 28 juli 2022 overschreden we de draagkracht 

van de aarde voor dit jaar. Dat betekent dat we 

vandaag al 126 dagen te veel van de aarde 

vragen. Om te stoppen de aarde te verspillen, 

moeten we van een lineaire naar een circulaire 

economie bewegen. Hiervoor is de Europese Green 

Deal ook opgesteld. Renovatie van bestaande bouw

is hierin als belangrijke pilaar opgenomen. 

UITDAGING DUBBELE KANS VOOR 
DE VERZEKERAAR 

1. Problemen en risico bij de woningeigenaar

wegnemen

2. Als branche bijdragen aan een circulaire

economie in 2050

wil preventief 

onderhoud 

uitvoeren

nieuw afgesloten 

opstalverzekeringen

332.000

Premievolume 

brandverzekeringen

€ 4.6 MLD

Bruto verdiende premie 
Technisch resultaat. Na afdracht 

schadelast, herverzekeren en producent 

kosten

14 %

WONING PERIODIEKE KEURING

OPSTALVERZEKERING 
MET WPK AFSLUITEN

Iedere woningeigenaar 

kan nu kiezen voor 

een opstalverzekering 

met een Woning 

Periodieke Keuring. 

DOE DE GRATIS 
PERIODIEKE CHECK

Krijg toegang tot de 

gratis check via een 

app of ontvang de  

vakspecialist bij u 

thuis.

VOLG DE PREVENTIE 
MAATREGELEN

De check levert tips 

en verbeteringen in- 

en om huis op. Laat 

de werkzaamheden 

uitvoeren door een 

geselecteerde circulaire 

herstel partner. Of 

herstel het zelf circulair 

met behulp van onze 

circulaire herstel 

tips. 

ONTVANG KORTING OP DE VERZEKERING

Zijn er géén verbeteringen nodig of zijn alle aanpassingen 

doorgevoerd? Dan krijgt de consument direct korting 

op de opstalverzekering!

Wist je dat het WPK samenwerkt met

betrouwbare initiatieven zoals Stichting

Duurzaam voor een uitgebreid netwerk van

circulaire vakspecialisten

DE KLANT DOET MEE 
Eerste inzichten in de doelgroep door middel van 

een enquête onder woningeigenaren. 

geeft voorkeur 

aan circulair 

herstel

gaat aan de 

slag voor de 

korting 

92% 84% 78%

V  Dalende schadelast  V  Nieuwe preventie gerichte positionering  V  Meewerken aan een circulaire economie in 2050

ROADMAP ALLES BEGINT BIJ DE FUNDERING
De markt is nieuw, het idee niet. Kijk naar vergelijkbare concepten zoals de Dokter op Zak van 

FBTO, de Cyber APK van de ANWB of de Herbouwwaardemeter voor woningen van Het Verbond 

van Verzekeraars. Om deze kans te realiseren zijn er nog vijf stappen nodig: 

VALIDATIE
Eropuit voor 

klantonderzoek

NETWERK
Circulaire partners

aansluiten

AAN DE SLAG
Als preventie 

partner

PILOT
Test en itereren

JIP 2022 - Groep 4, Circulaire Economie - Chantal Stangenberger, Yolande Roovers, Mohammed El Idrissi, Ryanne Senden, Caroline Gersdorf
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