
 
 

PERSBERICHT 
 

Corona Direct introduceert de woningverzekering 
per kubieke meter 

 

Premie feilloos berekend dankzij 3D technologie die volume van de 
woning bepaalt 

 
Machelen, 16 juni – Corona Direct Verzekeringen komt met een woningverzekering op de 
markt die elke vorm van onder- of oververzekeren uitsluit. De nieuwe verzekering baseert 
zich op het volume van het huis in kwestie. Dat maakt niet alleen de aanvraag een stuk 
eenvoudiger, maar sluit ook misverstanden uit. Corona Direct biedt op die manier naast zijn 
alom gekende autoverzekering per kilometer ook voor woningverzekeringen een 
nauwkeurig en eerlijk product aan. 

 
Via een vernuftig online systeem berekent Corona Direct Verzekeringen de verzekeringspremie 
voor elk huis. Het vertrouwt daarvoor op een toepassing van Rockestate, een start-up 
gespecialiseerd in het automatisch herkennen van woningeigenschappen, die op basis van 
publieke databronnen een huis opzoekt én het volume ervan bepaalt. Ook aanpalende 
bijgebouwen of losstaande garages en tuinhuisjes op dezelfde bouwgrond worden mee 
opgemeten. Op basis van die 3D technologie komt Corona Direct tot een verzekering die elke 
kubieke meter van een woning én bijgebouwen in acht neemt. Een uniek concept dat elke vorm 
van nattevingerwerk uitsluit en alles exact afbakent. Een win-winsituatie voor de klant en de 
verzekeraar. 

 
Sneller, eenvoudiger en correcter 
Deze werkwijze vereenvoudigt de verzekeringsaanvraag niet alleen gevoelig, het reduceert 
meteen ook de foutenmarge bij zo’n aanvraag. Waar traditionele woonverzekeringen staan of 
vallen bij het al dan niet correct doorgeven van alle ruimtes, kamers of oppervlaktes in een 
woning, bepaalt Corona Direct het volume van het huis voor u. De verzekerde hoeft zich dus niet 
langer ongerust te maken of alles wel correct verzekerd is en is tegelijk ook zeker dat zijn premie 
niet hoger ligt dan noodzakelijk. Alles verloopt dus een stuk sneller, eenvoudiger en correcter.  

 
No-nonsense concept 
“Bij Corona Direct Verzekeringen durven we met een positieve, kritische blik naar de 
verzekeringsmarkt kijken”, zegt CEO Els Blaton. “We maken het niet graag nodeloos complex en 
proberen het voor onszelf en onze klanten zo eenvoudig mogelijk te maken. Daarom kozen we 
met de woningverzekering per kubieke meter voor een no-nonsense concept. Het is een heel 
gebruiksvriendelijke en faire verzekering waarvan wij denken dat ze zeker zal aanslaan bij 
verzekerden die het graag allemaal duidelijk en precies afgebakend hebben.” 
 
Van 15 juni tot 15 juli geldt er bovendien een actie op de woonverzekering van Corona Direct. 
Alle klanten die zo’n verzekering afsluiten, krijgen meteen 50 euro teruggestort van de 
verzekeraar. Meer informatie over de woningverzekering en deze actie is terug te vinden op 
coronadirect.be.   
 



De woningverzekering per kubieke meter is vooralsnog niet beschikbaar voor appartementen of 
studio’s om de eenvoudige reden dat het voor zulke woningen niet mogelijk is om via de 
toepassing het volume te bepalen. 
 

Over Corona Direct Verzekeringen 

In 1974 werd Corona Direct Verzekeringen de eerste directe verzekeraar in België en die 
jarenlange ervaring leidt ook vandaag nog tot de beste service. Doordat alles via één centraal 
kantoor verloopt, gaat verzekeren niet alleen veel sneller en eenvoudiger, maar liggen de 
kosten ook lager en dat vertaalt zich automatisch in goedkopere verzekeringspremies. Met de 
autoverzekering per kilometer realiseerde Corona Direct Verzekeringen een Belgische primeur 
en die polis groeide uit tot hét stokpaardje. Daarnaast biedt Corona Direct Verzekeringen alle 
basisverzekeringen en een interessante hondenverzekering. Als filiaal van Belfius Insurance 
is Corona Direct Verzekeringen een uiterst betrouwbare partner. 
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Corona Direct Verzekeringen 
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