
 

 
Welke verzekering past bij welke klant? 
 

De doelgroepomschrijvingen zijn het gevolg van de Europese Richtlijn IDD. Deze Insurance 

Distribution Directive, legt een aantal verplichtingen op aan verzekeraars, gevolmachtigden en 

adviseur. Wij hebben daarom per pakket beschreven voor wie onze producten bestemd zijn. De 

doelgroepomschrijvingen zijn afgeleid van de missie van Raadhoven. 

1 Wat is de missie van Raadhoven? 
Wij helpen cliënten door innovatieve schade- en inkomensverzekeringen en diensten aan te bieden 

die voorzien in de behoefte van medische professionals. Wij hechten aan kwaliteit en 

betaalbaarheid, en aan goede, persoonlijke en integere dienstverlening. Wij hebben oog voor onze 

omgeving en de mensen daarin. 

2 Welke pakketten biedt Raadhoven aan? 
Raadhoven biedt vijf pakketten waarin verzekeringen en diensten zijn gecombineerd voor zowel 

zakelijke als particuliere klanten.  

2.1 Raadhoven MedZorg Pakket 
Dit pakket met particuliere en zakelijke verzekeringen en diensten is geschikt voor alle medische 

beroepsbeoefenaren met het accent op huisartsen, tandartsen, verloskundigen, dierenartsen en 

medisch specialisten. Dit accent blijkt uit de toevoeging van het beroep aan de pakketnaam, 

bijvoorbeeld: Raadhoven MedZorg Huisarts of Raadhoven MedZorg Verloskunde. De verzekeringen 

in dit pakket zijn bedoeld om het vermogen van klanten te beschermen en/of om de 

bedrijfscontinuïteit te waarborgen in het geval van: 

 schade aan verzekerde zaken; 

 het inschakelen van juridische hulp; 

 schadeclaims van derden. 

2.2 Raadhoven Particulier Pakket 
Dit pakket met particuliere verzekering is geschikt voor alle Nederlandse huishoudens. De 

verzekeringen in dit pakket zijn bedoeld om het vermogen van klanten te beschermen in het geval 

van: 

 schade aan verzekerde zaken; 

 het inschakelen van juridische hulp; 

 schadeclaims van derden. 

  

 

 

 



 
 

2.3 Raadhoven Zakelijk Pakket 
Dit pakket met zakelijke verzekering is geschikt voor alle Nederlandse vrije beroepsbeoefenaren. De 

verzekeringen in dit pakket zijn bedoeld om het vermogen van klanten te beschermen en de 

bedrijfscontinuïteit te waarborgen in het geval van: 

 schade aan verzekerde zaken; 

 het inschakelen van juridische hulp; 

 schadeclaims van derden. 

2.4 Raadhoven Werkgeverspakket 
Dit pakket met werkgeversverzekeringen is geschikt voor alle Nederlandse vrije beroepsbeoefenaren 

met het accent op medische beroepsbeoefenaren. De verzekeringen in dit pakket zijn bedoeld om 

het vermogen van klanten te beschermen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen in het geval van 

verzuim van werkgevers. 

2.5 Raadhoven Cyberpakket 
Dit pakket met cyberverzekering is geschikt voor alle medische beroepsbeoefenaren met het accent 

op huisartsen, tandartsen, verloskundigen, dierenartsen en medisch specialisten. De verzekering in 

dit pakket is bedoeld om het vermogen van klanten te beschermen en de bedrijfscontinuïteit te 

waarborgen in het geval van: 

 schade aan verzekerde zaken; 

 het inschakelen van juridische hulp; 

 schadeclaims van derden. 

 


